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नवश् व ्वा् थ्यय सङ्गठनको अपाङ्गतासम्बन्धी 
नवश् व प्रनतवदेन- २०११ अनसुार ससंारभनर कनरब १५ 
प्रनतर्त व्यनक्त कुन ै न कुनरैूपमा अपाङ्गतासनहत 
बाँनचरहेका छन ्। तीमध्य े ८० प्रनतर्त व्यनक्त नपेाल 
ज्तै अनवकनसत मलुकुमा ब्न े गछशन ्। अन्तरानरिय 
श्रम सङ्गठनल े२००२ मा नदएको जानकारी अनसुार, 
एनसया प्यासनेफक क्षते्रका कनरब ८० प्रनतर्त अपाङ्गता 
भएका यवुा-यवुती पणूशरूपमा बरेोजगार छन ्। यसको 
अथश जनु मलुकु नवकासको नसिँढी चढ्न आफ्ना 
नागनरकबाट अत्यनधक योगदानको अपके्षा गनररहेका छन ्
वा धरेभैन्दा धरे ै जनर्नक्तको आवश्यकता महरु्स 
गनररहेका छन,् नतन ै मलुकुमा जनसङ््याको ठलूो 
नह्सा आज पनन अपाङ्गताकै कारण अिँध्यारो कोठामा 
नारकीय जीवन गुजानश बाध्य छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूको अनधकारसम्बन्धी 
महासनन्ध- सन ् २००६ अनसुार, अपाङ्गता व्यनक्तको 
र्ारीनरक, माननसक वा इन्द्रीयजन्य नवचलन र 
वातावरणमा हुन े अवरोधहरूबीचको अन्तरनियाबाट 
उत्पन्न अव्था हो । अपाङ्गताको यस पनरभाषालाई 
नवश् लषेण गदा सम्या व्यनक्तमा होइन हामी बाँनचरहेको 
समाज अनन हाम्र ै वनरपनरको वातावरणमा हुनरेहेछ । 
अथात,् हाम्रो वनरपनर हुन ेअवरोधकै कारण अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तहरूल े आफ्नो क्षमता नवकास गनश एव ं
्वतन्त्ररूपमा काम गनश नपाउन े हुन ्। त्यसकैो 
पनरणाम्वरूप उनीहरूमा रहेको नसजशनर्ीलता अनन 
श्रमर्नक्तबाट हाम्रो ज्तो समाज र रारिल ेकुन ैपनन 
नकनसमको लाभ उठाउन सनकरहेको छनै । 

उपयकु्त अवसर एव ं अवरोधमकु्त वातावरण 
पाएको खण्डमा अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूल ेसमते 
नवकासका कायशमा महत्वपणूश योगदान गनश सक्छन ् । 
चनचशत वजै्ञाननक न्टनफन हनकङ्सलगायत हजारौं 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूल े नवनभन्न क्षते्रमा गरकेा 
योगदान यसका उदाहरण हुन ् । त्य्ता व्यनक्तहरूको 
प्रगनतका पछानड उनीहरूको महेनत त छिँदछै, त्यसभन्दा 
पनन बढी उनीहरूलाई प्राप्त अवसर, अवरोधरनहत 
वातावरण एव ं उनीहरूप्रनत हुन े सकारात्मक सोच 

श्रमशक्तक्त सदपुयोगको कामना 
महत्वपणूश कारकका रूपमा रहकेा छन ्। यसमा कसकैो 
दईुमत न ैरहिँदनै । 

ठलूो सङ््यामा श्रमर्नक्त नवदनेर्न ेसम्याका 
कारण एकानतर हाम्रो दरे्ल े आज दक्ष एव ं अधश-दक्ष 
जनर्नक्तको अभाव बहेोनररहकेो छ भन ेअकानतर लाखौं 
माननस आफ्नो श्रमर्नक्तलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गनश 
नसकेका कारणबाट नसजशना हनु ेनवभदे, लाञ्छना तथा 
वनञ्चतीकरणको नसकार हनु बाध्य भइरहकेा छन ्। 
सरकारी ननकाय एव ंअन्य क्षते्रबाट अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई रोजगारीमा लगाउन गनरएका प्रयासबाट 
केही व्यनक्त लाभानन्वत हनुसकेका भए पनन अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तहरूको क्षमता नवकासमा गनरन े लगानी 
अत्यनधक न्यनू रहन े गरकेा कारण अपनेक्षत उपलनधध 
हानसल गनश सनकएको छनै । त्यसकैा कारणा पनन ठलूो 
पनरमणमा दरे्नभत्रको श्रमर्नक्त खरे गइरहकेो छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूको रोजगारी 
एवं ्वरोजगारीसम्बन्धी छुट्टै नीनत बन्न सकेको 
छैन । अपाङ्गतासम्बन्धी नवद्यमान नीनतगत एव ं
कानुनी प्रावधानहरूको अक्षरर्ः पालना भइरहेको 
छैन । लागू भएका प्रावधानहरूको पनन प्रभावकारी 
ढङ्गबाट अनुगमन गन े संयन्त्र नवकास एव ं
कायान्वयन हुनसकेको छनै । अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूको क्षमता नवकासका लानग लगानी 
बढाउने र प्राप्त हुने रानरिय एवं अन्तरानरिय 
सहयोगलाई लनक्षत समूहसम्म पुर् याउन प्रभावकारी 
संयन्त्रको नवकास गनश सनकएको छैन । 

यी र य्ता नीनत, काननुको कायान्वयन भइश 
प्रभावकारी अनगुमन हनु ु ननतान्त आवश्यक छ । 
उनीहरूको क्षमता बढाउन ेकाममा राज्यल ेठोस काम 
गनपैछश । त्यसका साथ ै ननजी क्षते्रमा समते केही 
कोटाका लानग आरक्षणको व्यव्था ज्ता प्रावधान 
व्यवहारम ै लागू गनशसकेमात्र अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूको जीवनमा सकारात्मक पनरवतशन हनु े
नवश् वास गनश सनकन्छ । आर्ा गरौं अबका नदनमा खरे 
गइरहकेो श्रमर्नक्तको समते उपयोग हनु े पनरन्थनत 
नसजशना हनुछे । OO 

सम्पादकीय 
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अ पाङ् गता भएका व्यनक्तहरू पनन अन्य 
व्यनक्तसरह इच्छा, आकाङ्क्षा, भावना, 

चाहना र आवश्यकता भएका व्यनक्त हुन् । 
उनीहरूको पनन जीवन ननवाह गनश, आफ्ना 
आवश्यकताहरू पनरपनूतश गनश तथा पनरवार, समाज 
र राज्यप्रनतको नननश्चत दानयत्व पूरा गनश नवनभन्न 
पेर्ा, व्यवसायमा सलंग्न हुने अनधकार हुन्छ ।  

नवद्वान ् न्टनटेका अनुसार profession भनेको 
पेर्ा हो, जुन नवनर्रट बौनद्धक अध्ययन र 
तानलममा आधानरत हुन्छ । यसको उद्देश्य 

अपाङ् गता भएका व्यक्तक्तहरूको  

पेशागत विकास र चनुौती 

श्रीकान्तसापकोटा 
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सीपयकु्त सेवा प्रदान गनुश र नननश्चत रु्ल्क वा 
बेतनका आधारमा अरूलाई सल्लाह नदन ुहुन्छ । 

“व्यवसाय भन्नुको तात्पयश य्तो नवनर्रट कायश 
हो, जसद्वारा व्यनक्तले आय आजशन गदशछ । 
यसमा नननश्चत योग्यता, सीप तथा तानलमको 
आवश्यकता पनश वा नपनश पनन सक्छ । व्यवसाय 
सामान्य श्रममा आधानरत अथवा सीपमलूक दवु ै
हुनसक्छ । यसनवपरीत परे्ा एउटा य्तो नवनर्रट 
कायश हो, जसका लानग नवरे्ष योग्यता तथा 
तानलमको आवश्यकता पदशछ । यो सीपमलूक 
कायश हो । यी सीप नर्क्षा तथा तानलमबाट मात्र 
प्राप्त गनश सनकन्छ” (ज.ब.रा, २०६७) ।  

मानथको भनाइका आधारमा पनन पेर्ा एक 
नवनर्रट ज्ञान, सीप र योग्यताको आवश्यकता पन े
कायश हो । ज्ञान, सीप र योग्यता भएका सबै 
व्यनक्तलाई नर्क्षण, प्राध्यापन, सञ्चार, वकालत, 
नचनकत्सा, इनन्जननयनरङ, सरकारी तथा गैर 
सरकारी क्षेत्रमा परामर्शदाता तथा मानव 
संसाधनका रूपमा कायश गने ज्ता नवनभन्न 

पेर्ाको रोजाइको हक हुनेगछश । य्तो हकबाट 
कुनै पनन जात, जानत, वगश, क्षेत्र, नलङ्ग, भाषाभाषी 
र र्ारीनरक अव्थाका आधारमा वनजशत गनश 
नपाइन ेकुरा नेपालको सनंवधान (२०७२) मा समेत 
्परटरूपमा उल्लेख छ ।  

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको सवालमा एक 
त नर्क्षा र तानलमप्राप्त व्यनक्तहरू नै कम छन्, 
अकातफश  र्ारीनरक अव्थाल े कायश नसनमतता 
ल्याएको हुन्छ । मानवीय अन्धनवश्वास त्य्त ै
तगारो बने्नगरेको छ । परे्ागत नवकासका लानग 
सवशमान्य ढाँचामा आधानरत सामग्री र नवनध 
अपनाउन सनकएको छनै । रानरिय/अन्तरानरिय-
रूपमा बाधारनहत अनधकारमा आधानरत नवभेदरनहत 
काम र रोजगारको अनधकारलाई प्रत्याभूत गन े
प्रयास कागजीरूपमा भएको भए पनन कायान्वयन 
प्रभावकारी छैन । 

मु्य दुई उद्देश्य प्रानप्तका लानग माननसल े
पेर्ा गछश– पनहलो उद्देश्य आफ्नो योग्यता, 
क्षमताको सदुपयोग गनश र दोस्रो आफ्नो जीनवकाको 
जोहो गनश, गजो टानश । जीनवकासिँग आनथशक पक्षको 
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कायालयहरू भौनतक पहुिँचयुक्त नहुन,ु आफ्नो 
पेर्ागत नवकासका लानग पयाप्त सहायक सामग्री 
उपलधध नहुन,ु समाजले आफ्नो कायशसम्पादनप्रनत 
पूणश नवश्वास नगनुश, सेवग्राहीहरू पूवाग्रही 
माननसकताका कारण असन्तुरट हुन,ु 
कायशसम्पादनप्रनत ध्यानाकषशण गराउन नसनकन,ु 
कायालय प्रमखु अपाङ् गतामैत्री व्यवहाररत हुन 
नसक्न,ु सहकमीहरूल े आफूलाई अधबल र 
अपाङ् गता भएका सहकमीहरूलाई दुबशलका रूपमा 
हेनुश, कायश्थलको वातावरण सक्षम बनाउनेखालको 

नहुन,ु अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूनभतै्र पनन 
सामान्य अपाङ् गता भएका व्यनक्तको दाँजोमा अनत 
अर्क्त अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका कनठनाइ 
धेरै हुनेहुिँदा उनीहरू नजम्मेवारीको प्राथनमकतामा 
नपनुश, उपलधध नवीनतम अपाङ् गतामैत्री प्रनवनध 
कायालयमा नभत्र्याउन ननसकन,ु पेर्ाका िममा 
सम्पादन गनरनुपने सबै नजम्मवेारीमा अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूको प्रभावकारी सहभानगता 
गराउन नचाहन,ु मनोनवज्ञान र यस प्रकारका 
पेर्ाकमीहरूको उत्थानका लानग सरंक्षण गन े
नीनतको अभाव, अन्य व्यनक्तहरूल ेअनवश्वास गन े
कनठनाइका कारण कायशसम्पादनमा सीनमतता 
आउनसक्ने पेर्ागत नवकासका लानग ्वय ं
नियार्ील हनुुको साटो पनरन्थनतजन्य 

ननकट सम्बन्ध रहन्छ । रानरिय/अन्तरानरिय 
तथ्ययहरूका आधारमा अपाङ् गता र गनरबीबीच 
बनलयो अन्तरसम्बन्ध रहेको पाइएबाट पनन 
सम्मानजनक जीवन ननवाहका लानग अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरू नवनभन्न पेर्ा, व्यवसायमा संलग्न 
हुनुपछश । उनीहरू र्ारीनरक श्रम बढी खचश हुन े
परम्परागत कृनषलगायतका साथै जोनखमपूणश 
पेर्ाहरूमा अन्य व्यनक्तसरह उनीहरूको कनठन 
र्ारीनरक अव्थाका कारण संलग्न हुन सक्दैनन् ।  

“अपाङ् गता भएका सबैलाई गा्ो छ । एकानतर 
कुनै नकनसमको र्ारीनरक अर्क्तता वा असमथशता 
सामना गररे अरुसिँग सिँगै नहड्नु छ, अकानतर 
समाजको अनवश्वास, हेला, भेदभावनसत पनन 
नभनडरहन ुछ । गा्ो छ तर गा्ो छ भनरे धर पनन 
छैन । त्यसैल े सबैभन्दा पनहल े गा्ोलाई सनजलो 
बनाउनु छ ।” (नर्क्षक मानसक, फागुन २०७२)  

अपाङ् गता भएका पेर्ाकमीहरूका प्रनतनननध 
आवाज सनु्दा लाग्छ सहजीकरणको प्रयास 
हुनसकेको छैन । उनीहरूको जीवनलाई झन ्
जनटल बनाउने पेर्ागत भोगाइ छन् उनीहरूका । 
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आिरणलेख 

कारणहरूले गदा हीनताबोधको नर्कार हुनुलाई 
मु्य चुनौतीका रूपमा नलन सनकन्छ ।  

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
अनधकारसम्बन्धी संयुक्त रारिसङ्घीय महासनन्ध, 
२००६ को धारा २७ मा काम, रोजगारी वा जानगर, 

्वरोजगारीसम्बन्धी व्यव्था अन्तगशत अन्य 
व्यनक्तसरह नै अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
पनन काम गरेर खान पाउने अनधकार छ भन्ने कुरा 
उल्लखे गनरएको छ । 

नेपाल पनन महासनन्धको पक्ष रारि भइसकेको 

सीआरपीडीको धारा २७ मा रहेका अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
काम र रोजगारीसम्बन्धी केही व्यव्था 

 
अन्य व्यनक्तसरह न ैअपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको पनन काम गररे खान पाउन ेअनधकार छ । 
यस अन्तगशत - 

 श्रम बजारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको र ्वतन्त्ररूपमा मनपरकेो काम रोजरे गनश पाउने,  
 खुला, समानरूपमा समावरे्ी हुनसक्ने र पहुिँचयकु्त वातावरणमा काम गनश पाउने 

अनधकारसमेत पछश । 
यसबाहके दरे्हरूल ेअपाङ् गता भएका व्यनक्त र काम गन ेिममा अपाङ् गता भएका व्यनक्त दवुकैो 
काम गररे खान पाउन ेअनधकारलाई सनुननश्चत गनश आवश्यक काननुहरूसमते बनाएर तल 
उल्लनेखत कामहरू गनुशपछश - 
 कानुन बनाएर अपाङ् गता भएका व्यनक्तलाई समान व्यवहार गने र सम्माननत काममा 

लगाएको सुनननश्चत गने, 
 ननयनुक्त, सरुवा, बढुवा, वृनिनवकास, तलब तथा सनुवधा आनदमा अपाङ् गताका आधारमा 

गनरने भेदभावको अभ्यास र व्यवहारलाई कानुन बनाएर रोक्ने,  
 अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको समान कामका लानग समान ज्याला पाउने, सुरनक्षत ठाउिँमा 

काम गनश पाउने, दुराचार र दुव्यशवहारबाट सुरक्षा पाउने, गुनासाहरूको सुनुवाइ हुने र काम 
गने ठाउिँ अपाङ् गतामैत्री हुने अनधकार कानुन र नीनत बनाएर नननश्चत गने,  

 अरू व्यनक्तहरूसरह नै मजदरु सङ्घ र सङ्गठनमा आबद्ध हुने अनधकार अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूको पनन रहने नननश्चत गनरनपुछश । 

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूल ेपनन आफन्ो कामसिँग सम्बनन्धत कायशिम र तानलमहरूमा जान र 
सनियरूपमा सहभागी हनु पाउन ेकुराको नननश्चत हनुपुछश - 
 अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका लानग काम खोज्ने, काम पाउने, काममा बहाल रहने, काममा 

फकश नेलगायत श्रम बजारमा अन्य अवसरहरू खोज्ने कुरामा मद्दत गने, अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तलाई आफैं  व्यवसाय सुरु गनश र आवश्यक मद्दत गने, अपाङ् गता भएका कामदारलाई 
सरकारी कायालयहरू र सेवाहरूमा काम नदने, 

 ननजी कम्पनीहरूलाई अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई जानगर नदन लगाउने र त्यसका 
लानग आवश्यक मद्दत गने, काम गने ठाउिँहरू अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका नननमि 
उपयुक्त र मैत्रीपूणश भएको सुनननश्चत गने, 

 रोजगारदाताहरूलाई अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई काममा मौका नदनका लानग उत्सानहत 
गनेखालका योजना, नीनत र कायशिमहरू लागू गने, 

 देर्हरूले नबनाज्याला अपाङ् गता भएका व्यनक्तलाई दास वा बिँधवुा बनाएर काम लगाइने छनै 
भन्ने कुरा सुनननश्चत गनुशपछश र य्तो कायशलाई कानुन बनाएरै रोक्नुपछश । 



 

 

रूपान्तारण | 7 

छ । महासनन्धको भावना अनुरूप सवंधैाननक 
प्रत्याभूनत पनछल्लो सनंवधानमाफश त् गनश खोनजएको 
देनखन्छ । यद्यनप महासनन्धको भावना अनुरूप 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको पेर्ागत जीवन 
व्यवन्थत हुनसकेको छैन । ती कुरालाई नवश्लषेण 
गनश केही नवद्यालय, कायालय र सङ्घ–सं्थामा 
कायशरत पेर्ाकमीका भोगाइ यहाँ प्र्तुत गनरन्छ । 

  

 “म एक दृनरटनवहीन नर्क्षक हुिँ । मलाई 
नवद्यालयको कुनै पनन नवभागीय, संयोजकको 
नजम्मवेारी ननदइिँदा मलै े कायशसम्पादन 
मूल्याङ्कन फारम भदा नजम्मेवारी उल्लखे 
गनै पाइिँन । बढुवामा नम्बर घट्न ेभयो । ननकै 
दु:ख लागेको छ ।” 

 एक दृनरटनवहीन मनहला नर्क्षकको यो 
भनाइले उहाँहरूप्रनत कायश्थलमा सम्मानजनक 
व्यवहार भएको छैन भन्न ेपुनरट हुन्छ । 

  

 “म के्षत्रीय नर्क्षा ननदेर्नालयमा पी.ए. 
र्ाखामा काम गने दृनरटनवहीन व्यनक्त हुिँ । 
मलाई कायालयसिँग सम्बनन्धत सम्पकश  
नम्बरहरू आफूमैत्री ढाँचामा उपलधध नहुिँदा 
सम्पकश  नम्बर उपलधध गराउन र अन्य सूचना 
तथा अनभलेख रा्न असहज भएको छ ।” 

 यस भनाइबाट नवीनतम प्रनवनधहरू, जसल े
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको कायशसम्पादनलाई 
सनजलो बनाउिँछ, त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार हुन 
नसकेको, कायालयल े नवीनतम प्रनवनध 
ननभत्र्याएको र पेर्ाकमी ्वयंमा पनन खोजी कम 
हुिँदा कायश्थल अपाङ् गतामैत्री हुन नसकेको कुरा 
सङ्केत गछश । 

  

 “मरेो कक्षामा झण्ड ै ८० जना नवद्याथी हुन्छन ् । 
कनतपय अव्थामा दृनरटनवहीन भएकै कारण 
उनीहरूको ध्यानाकषशण कम हुन ेवा हामीलाइश ठग्न े
भावना हुनगेछश । नवद्यालय प्रर्ासनल ेरुनटन नवतरण 
गदा होस ् वा नवद्याथीलाई आफूमतै्री बनाउन े
सन्दभशमा चासो नदिँदनैन ्। सक्दनैस ्र गा् ो हुन्छ 
भन्न ेअनभव्यनक्तमातै्र नदन ेगछशन ्। ब्रले पाठ्यपु् तक 
र नर्क्षक ननदनेर्का अनन पाठ्यिम समयमा त 
परजैाओस ्अनहलसेम्म पनन हात पनश सकेको छनै । 
कसल ेउपलधध गराउन,े कहाँबाट पाइन ेहो ? न 
स्रोत व्यनक्त, न नवद्यालय ननरीक्षक, न नर्क्षा 
कायालय, कसलै ेउिर नदिँदनैन ् । आफूमातै्र सधैँ 
सकारात्मक भएर पगु्दोरहेन छ ।” 

आिरणलेख 
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किचर 

 एक जना नर्क्षकको यो भनाइल े
नवद्यालयहरूमा काम गन े दृनरटनवहीन नर्क्षकका 
बगे्रल्ती सम्या छन् भन्न े सङ्केत गनुशका साथ ै
हाम्रा सबै पेर्ाकमीमा व्यावसानयकता 
(Professionalism) को पनन कमी छ भन्ने कुरासमेत 
जनाउिँछ । 
 
 “म कोष तथा लेखा ननयन्त्रण कायालय 

(कोलनेनका) मा काम गछुश । मलैे धरेै ठाउिँमा 
लेखा हेनश जानुपछश तर निल नचयर जान े
र् याम्प नभएको हुिँदा ननकै कनठन हुन्छ ।” 

 यस भनाइल े कायालयहरूको भौनतक 
संरचना अपाङ् गतामैत्री छैनन् भन्ने कुरा ्परट  
गछश । यनतमात्र होइन उनीहरूको अनुपन्थनतमा 
उनीहरूप्रनत अनवश्वास नफजाउन े काम हुनेगरेका 
अनुभूनतहरू पनन छन ्धरेै पेर्ाकमीका । 

 
 “म र्ारीनरक अपाङ् गता भएको नर्क्षक हुिँ । 
मलाई कक्षामा कुसीमा बसेर नपढाउन भननन्छ । 
त्यो कुरा मरेा लानग सम्भवै छैन” भन्ने र्ारीनरक 
अपाङ् गता भएका नर्क्षकको भनाइ र “म 
दृनरटनवहीन नर्क्षक हुिँ । सेतो छडी टेकेर कक्षामा 

पढाउन जाँदा ननरीक्षणमा आएका स्रोत व्यनक्तल े
मलाई छडी नलएर कक्षामा गएको भनी 
प्रधानाध्यापकमाफश त ् बोलाएर ्परटीकरण नलए । 
सेतो छडी टेकेर पनन कक्षामा जान नपाइन े
ननदेर्न नदए” भन्ने दृनरटनवहीन नर्क्षकका भोगाइल े
हाम्रा प्रर्ासक यानन्त्रक प्रर्ासननक प्रकृनतका छन ्
भन्ने कुरा छलशङ्ग पादशछन् । त्यसो त बनहरा 
पेर्ाकमीहरूका लानग अनभव्यनक्त गने साङ्केनतक 
भाषाका र्धदहरूको सङ््या नै कम छ । 
कायालयहरूमा दोभाषेहरू छैनन् । 

कायश्थल अपाङ् गतामतै्री नभए पनन 

सेवाग्राहीबाट ननकै हौनसने अपाङ् गता भएका 
पेर्ाकमीहरू पनन छन् । “हामीले पाएको परु्कार 
नै सवेाग्राहीको प्रनतनिया हो । पे्ररणा न ैउनीहरू 
हुन”् भन्ने एक अपाङ् गता भएका र्ाखा 
अनधकृतका भनाइले उनीहरूको पेर्ागत जीवनमा 
अध्याँरा पक्षहरूमात्र होइन उज्याला पक्षहरू पनन 
छन् भन्ने जनाउिँछ । 
 “म मनहला तथा बालबानलका कायालयमा 

लेखापालको रूपमा काम गछुश । 
कायशसम्पादनका नर्लनर्लामा मैले धरे ै
पटक कायालय प्रमुखको कक्षमा आवज 

आिरणलेख 
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जावत गनुशपछश, जुन त्यनत सहज छैन ।” 
  

यस भनाइले कायालयहरू भौनतक सरंचनाका 
दृनरटले अपाङ् गतामैत्री नभएका कुरा सहजै अनमुान 
लगाउन सनकन्छ । 

  

 मलाई मेरा तीन कक्षाका नवद्याथीले मडेम 
तपाइलंे भनेका कुरा बोडशमा पनन 
लेनखनदनुहोस् न भन े । त्यसल े मरेो मन  
छोयो । नवद्यालय प्रर्ासकसिँग मलाई 
मानथल्लो कक्षामा 'नपनरयड' नदएर यी 
बच्चाहरूलाई दे्न े नर्क्षक उपलधध गराएर 
राम्रोसिँग अक्षर ले्न नसकाउने व्यव्था 
गनरनदन अनुरोध गरें तर मरेा कुराको 
सुनुवाइ भएन ।”  

  

यस प्रनतनियाल े हाम्रा कायालयहरूमा ठीक 
व्यनक्तलाई उपयुक्त नजम्मेबारी नदने गनरंदनै, 
माननसलाई कानुनका आधारमा लाद्नेमातै्र गनरन्छ 
भन्ने कुराको प्रनतनननधत्व गछश । 

कायालयमा जानगर खाएका अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरू जानगरमा मातै्र म्ख हुनुपने उनीहरूका 

लानग त्यो सवेामा सेवा प्रवेर् न ै ठलूो कुरा 
भएकाले अन्य अवसर, पुर्कार वा उत्प्ररेणा न ै
चानहंदैन  भन्ने मनोनवज्ञान बोकेका कनथत साङ्ग 
पनन पाइन्छन् । कनतपय अपाङ् गता भएका 
व्यनक्त आफ्ना सहकमी, कायालय प्रमखु र 
कायश्थलप्रनत सन्तरुट रहेका पनन पाइन्छन् । 

  

 “मलाई मरेा कायालय प्रमुखल े कायालय 
पुग्नासाथ हानजरमा सहयोगको प्र्ताव  
गछशन् । सहकमीहरू उत्सानहत बनाउिँछन् । 
नजानेका कुरा मसिँगै सोध्छन् । 
नवद्याथीलाई पनन मयानदत व्यवहार गनुशपने 
कुरा सम्झाउिँछन् ।" 

  

यस अनभव्यनक्तले सबै साङ्ग सहकमी 
नकारात्मकमातै्र पनन छनैन्, सफलता चुम्न े
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई काँधमा काँध, 
हातमा हात नमलाउने, हरहमेसा साथनदन े
सकारात्मक मनोवनृि बोकेका संवदेनर्ील माननस 
पनन छन् भन्ने दखेाउिँछ । तर, सरोकारको कुरा 
चानहं कसरी धेरलैाई सकारात्मक बनाउने ? अझ 

आिरणलेख 
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भनौिँ साङ्ग र अपाङ् गता भएका व्यनक्त सबैलाई 
सकारात्मक बनाउन ेभन्ने हो । 

त्यसो त कमजोरी एकोहोरोमात्र नहोला । 
आफ्नो नजम्मेवारी सम्पादन गदा अपाङ् गतालाई 
देखाएर पञ्छने, आफ्नो पेर्ागत नवकासका लानग 
नतनम्सने, आफ्नो गहन दानयत्वबाट उम्कन खोज्न े
पेर्ाकमी पनन होलान् । प्रर्ासक र 
सहकमीहरूलाई मैत्रीपूणश बनाउिँदै आधनुनक प्रनवनध 
प्रयोग गररे अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
पेर्ागत जीवनलाई सहज बनाउनैपछश । 
उनीहरूबाट जनतसक्दो उपलनधध नलन सक्नुपछश । 

अपाङ् गता भएका पेर्ाकमीहरूल े कठोरतम 
मेहनत गद ैआफूलाई समाजल ेलगाएको असक्षमता 
र अर्क्तताको नबल्ला फ्याक्न जुट्नपुछश । 
प्रर्ासकहरूमा रहेको कायालय वा कायश्थल परू ै
आफ्नो व्यनक्तगत पवेा हो नक भनेज्तो प्रवनृि, 
जसमा अपाङ् गता भएका व्यनक्तलाई मानवोनचत 
व्यवहार गन ै नसक्ने पेर्ाकमीको रूपमा ्वीकाद ै
न्वीकान े जडसूत्रवादी माननसकताको अन्त्य हुनु 
जरुरी छ । सरकारी संयन्त्र अपाङ्ता भएका 
पेर्ाकमीको मनोसामानजक पक्षलाई सबल बनाउन 
संवदेनर्ील हुनैपछश । नवश्वास नै हेराइ हो भन्न े
मान्यताका आधारमा पूवाग्रही माननसकता 
त्यानगनुपछश । आफूलाई समयानुकूल अध्यावनधक 
पनन गनुशपछश । 

रोटी एकोहोरो पाक्दैन न त एक हातल ेमात्र 
ताली बज्छ । साङ्ग र अपाङ् गता भएका व्यनक्त 
नमलरे सबैको नहत गनुशछ । त्यसका नननम्त 
फरानकलो छाती गद ै मानवीय संवदेनालाई 
आत्मसात गद ै पनरवतशनको नवहंगम प्रयास 
अपाङ् गता भएका परे्ाकमीहरूको पेर्ागत 
नवकासका लानग आवश्यक छ । वैयनक्तक पेर्ागत 
नवकास सहयोगात्मक र सहकायात्मक 
कायशसम्पादन, प्रनवनधको अनधक प्रयोग, आफूमा म 
सक्छ ु भन्न े दृढ आत्मनवश्वास उनीहरूका साम ु
रहेका सम्या समाधान गने उिम नवकल्प हुन् ।  

सधैँ कोही पनन आफैं मा पूणश ननभशर हुिँदैन । 
‘ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो’ भनेझ ै
नवनवधतालाई स्रोत र अवसरका रूपमा नलिँदै एक 
अकाका जनटलतालाई आपसको सहयोगबाट 

समाधान गनैपछश । पेर्ागत नवकाससिँग सम्बद्ध 
ननकायहरूले पेर्ागत नवकास र तानलमका 
कायशिम समावेर्ी ढाँचाबाट सञ्चालन गनुशपछश । 

कायालयहरूमा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूको थोरै सङ््या हुनु, उनीहरूका कुरा 
अरूले नसुन्नु, पेर्ागत छटु्टै अपाङ् गतासम्बन्धी 
सङ्गठन नहुनु, अन्य परे्ागत सङ्गठनहरूमा 
उनीहरूको पहुिँच, पनहचान र प्रनतनननधत्व 
प्रभावकारी हुन नसक्नु, सम्याहरूको 
कायश्थलमा समाधान गने अपाङ् गता मैत्री 
पनरपाटी नवकास हुन नसक्नु, तिँभन्दा म ठलूो भन्न े
मानवीय अहङ्कार पनन कनतपय अव्थामा 
सम्या बन्छ भने हीनताबोध र लधुताभाष पनन 
सम्याकै कारण हो । 

सम्या नभएको व्यनक्त, ्थान र पनरवेर् 
सायदै हुन्छ । तसथश, सम्याको वैचानरक, 
नववेकसङ्गत, न्यायोनचत र नवनयर्ील समाधान 
नै त्य्ता चुनौती सामना गने धानरला हनतयार 
हुनसक्छन ्। 

 

सन्दर्भ ग्रन्थसूचर 
 नर्क्षक मानसक (२०७२), अपाङ् गता भएका 

नर्क्षकलाइश न्याय चानहयो, नगननज 
पनधलकेर्न प्रा.नल. बाफल : काठमाडौं । वषश 
८, पूणाङ्क ९५, फागुन । 

 ज.ब.रा., ् वयपं्रकार् र पौडले, नगनरराज, (२०६७), 
नर्क्षाको दर्शनर्ारीय र समाजर्ारीय आधार, 
भोटानहटी : काठमाडौं । 

 अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
अनधकारसम्बन्धी महासनन्ध र ऐनच्छक 
आलखे, (२००७), रानरिय अपाङ् ग 
महासङ्घ, भृकुटीमण्डप, काठमाडौं ।  

 २०७३ जेठ १ गत ेपोखरामा आयोनजत 
अपाङ् गता र पेर्ागत सबाल नवषयक 
कायशिमको छलफलमा समते आधानरत ।  

 
(लेखक अनधवक्ता तथा पृथ्यवीनारायण 

क्याम्पसमा कायशरत रै्नक्षक योजना व्यव्थापन 
नवषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।) 

Email : Shrikantasapkota@gmail.com 
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जा नगर रोजगारीलाइश जनाउने प्रचलनमा 
रहेको र्धद हो । जीवन ननवाहका 

लानग गनरने काम नै जानगर अथवा रोजगारी हो । 
यो धरेैको आवश्यकता र थोरैको रहर हुनेगछश । 
सही तनरकाले खोजी गन ेहो भने जानगर पाउन 
सनकन्छ । अवसर र चुनौती उनिकैरूपमा रहेका 
हुन्छन ् र सकारात्मक रहिँदै तीव्र इच्छार्नक्त र 

जाक्तगर खोज्दै हुनुहुन्छ ? 
सही तक्तरकाले खोजी गने हो भने जाक्तगर पाउन सक्तकन्छ 

 नवर्ाल दहाल 
placement@nfdn.org.np 

किचर 
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किचर 

लगाबका साथ हरके चुनौतीलाई अवसरमा पनरणत 
गनश सनकन्छ । अपाङ् गता भएका व्यनक्त, जो 
रोजगारीका खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनन यो 
कुरा लागू हुन्छ । सबैभन्दा पनहला छलफल गरौं 
अपाङ् गता भनेको के हो ? 
 अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको अनधकार-
सम्बन्धी महासनन्ध, सन ् २००६ (UNCRPD) को 
पनरभाषालाई हेने हो भने अपाङ् गता व्यनक्तको 
र्ारीनरक, माननसक वा इन्द्रीयजन्य नवचलन र 
वातावरणमा हुने अवरोधहरूबीचको अन्तरनियाबाट 
उत्पन्न अव्था हो । यसबाट के ्परट हुन्छ भन े
व्यनक्तले कुनै काम गनश सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा 
उसको र्ारीनरक वा माननसक अव्थामा मात्र 
ननभशर नरही बाह् य वातावरणमा हुन े सहज तथा 
असहज पनरन्थनतले समेत ननधारण गने रहेछ ।  

त्यसो भए रोजगारी खोज्ने व्यनक्तले आफ्नो 
र्ारीनरक वा माननसक अव्थालाई मात्र दोष 
नदएर ब्नु नहुने रहेछ । त्यसैगरी, रोजगारदाता 
वा समाजका अन्य व्यनक्तले पनन यो कुरा बुझ्नु 
जरुरी भयो नक कुनै व्यनक्त अपाङ् गता भएको 
हुिँदैमा उसले केही गनश सक्दनै भन्ने होइन । बरु 
उसले काम गनश सक्नखेालको वातावरण वा 
पनरन्थनत नसजशना गनरनदन सके उसको 

अपाङ् गताले काम गनश रोक्दोरहेन छ । 
 

बजारको ज्ञान 
रोजगारी प्राप्त गनश सबैभन्दा पनहले 

बजारको ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ । नवनभन्न 
उद्योग तथा कलकारखाना र ती अन्तगशत हुने 
कामसम्बन्धी नवनभन्न प्रकारका ज्ञानले जानगर 
खोज्न र आफैं ले कुनै उद्योग सञ् चालन गनश 
पनन मद्दत गछश । अनहले केही अपाङ् गता 
भएका साथी नर्क्षक छन् भने नर्क्षण पेर्ामात्र 
गनश सनकन्छ भन्ने माननसकता रही आएको छ । 
नवनभन्न प्रकारका कामको जानकारीले आफूलाइश 
चानहने सीप प्राप्त गनश वा आफूनभत्र नननहत 
सीप पनहचान गनश मद्दत पुग्छ । यो तनरका 
अपनाउिँदा बजारमा कनतथरीका रोजगारी र 
रोजगारदाता रहन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ । 

जानगर खोज्ने व्यनक्तलाई योजना, सङ् गठन, 
समन्वय र ननयन्त्रण ज्ता कुराको ज्ञान हुन ुपनन 
जरुरी छ । नवनभन्न संरचना र पहुिँचयुक्त 
पाठ्यिमका अभावले नवनभन्न अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूले नर्क्षा र्ा्त्र (Education), कला (Arts) 

ज्ता पाठ्यिममा नसनमत हुनुपरेको छ । यहाँनरे 
अवसर पनन छ । व्यव्थापनका बारमेा अध्ययन र 

रूपान्तारण 
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अभ्यास गररे यस नवषयमा सीप आजशन गनश 
सनकन्छ । अरू नवषय पढेकाले व्यव्थापन नवषय 
पनन पढ्नुपछश भन्ने छैन । रोजगारदाताले हेन े
भनेको नाफा–नोक्सान हुनेगछश । उनीहरूल े
जसबाट आफूलाइश फाइदा हुन्छ, उसलैाइश 
रोजगारीमा रा्छ । त्यसका लानग रोजगारीको 
खोजीमा रहेका व्यनक्तले आफूलाइश सीप, ज्ञान र 
योग्यताले सक्षम बनाउन ुजरुरी छ । 

नवनभन्न कामको ज्ञान भएपनछ त्यसपनछ 
रोजगारी खोज्ने व्यनक्तसिँग दुईवटा बाटो रहेका 
हुन्छन–् जानगर खाने वा आफ्नै व्यवसाय गररे 
अरूलाई रोजगारी नदन सक्ने बनाउने ? 
 

सरप र दक्षतााको पहिचान 

आफूसिँग रहेको सीप र दक्षता पनहचान गनश 
सक्नुपछश । आधारभूत सीप अन्तगशत सञ् चारको 
सीप, सूचनाको व्यव्थापन, सोच्ने र सम्या 

समाधान गने सीप पछशन ् । त्यसैगरी, वैयनक्तक 
व्यव्थापन सीप अन्तगशत सकारात्मक सोच र 
व्यवहार प्रदर्शन गनुश, नजम्मेवार बनु्न, अनुकूनलत 
बनु्न, सुरनक्षतरूपले काम गनुश, समूहमा काम गन े
ज्ता सीप पछशन ्। सबैखाले काम गदा य्ता 
सीप आवश्यक पछशन् तथानप यी सीप प्रर्ासननक 
कामका लानग बढी प्रयोग हुनेगछशन् ।  

अकोखालको सीप चानहं प्रानवनधक सीप हुन्छ, 
जुन तानलमनबना सम्भव छनै । व्यावसानयक 
तानलम ज्तैः नसलाइ–बुनाइ, मालाबुने्न, मैनबिी 
बनाउने ज्ता तानलम यस अन्तगशत पछशन् । य्ता 
तानलम नवनभन्न सं्थाल ेनदने गछशन् । 

यनतबेला धेरखैाले तानलमका कायशिम 
सञ् चालन नभएका पनन होइनन् तर ती तानलम 
कायशिम त्यनत व्यावहानरक वा व्यावसानयकरूपमा 
भएका पाइिँदैनन् । बजारमा रोजगारीको माग 
अनुसारका तानलमभन्दा पनन जे तानलम 
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चनलआएका छन्, नतनैलाई नै ननरन्तरता नदनेगरेको 
पाइन्छ । अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका लानग 
नननश् चत रोजगारी वा कामहरूमात्र हुनसक्छन ्भन् ने 
अभ्यास पाइन्छ । त्यसो नभइश समयका साथ ै
बजारको माग अनुसार प्रनवनधलाई पनन जोडरे 
तानलम नदन सनकयो भने त्य्ता सीप भएका 
व्यनक्तहरूलाइश सीप अनसुारको रोजगारी पाउन 
सनजलो हुन्छ ।  

सीपसिँग सिँगै एउटा रोजगारदाताल े आफ्नो 
कमशचारीबाट के-के अपके्षा राखकेो हुन्छ भन्न े पनन 
जानकारी रा् नपुन े हुन्छ, जसलाई कायशसम्पादन 
सचूकाङ्क भननन्छ । कामसम्बन्धी ज्ञान, गुण्तर र 

सङ् गठन, नवश् लषेणात्मक क्षमता, योजना र ननणशय 
क्षमता, नतेतृ्व गन े क्षमता, नजम्मवेारीको बोध, समहूमा 
नमलरे काम गन ेक्षमता, समयसीमानभत्र काम सम्पन्न गन े
कायशकुर्लता ज्ता कायशसम्पादन सूचकाङ्कहरूबार े
राम्रो जानकारी हुन ुजरुरी छ । त्यसगैरी, समुधरू सम्बन्ध 
कायम गन ेक्षमता, स्रोतको उच् चतम प्रयोग गन ेसीप, 
नवश् वसनीयता, गोपनीयता, काममा अनरु्ानसत एव ं
ननयनमत ज्ता सचूकाङ्कसमते महत्वपणूश हुन्छन ्। 
 

वयैक्तताक वववरण एव ंननवेदनको तायारी 
आफ्नो सीप पनहचान भइसकेपनछ वैयनक्तक 

नववरण (Bio-Data) बनाउनुपछश । त्यसमा आफ्नो 
पनहचान खुल्न े जानकारी, योग्यता, काम वा 
्वयंसवेा वा Internship गरेको अनुभव, तानलमबाट 
प्राप्त सीपहरू र अन्य क्षमताबारे पनन ले्नुपछश । 
अन्त्यमा आफ्नो काम जानेको र आफूलाई 
राम्रोसिँग जानेको व्यनक्तका बारमेा पनन उल्लखे 
गनश सनकन्छ, जसलाई personal Reference 
भननन्छ । वैयनक्तक नववरणलाई आकषशक बनाउन 
नवनभन्न तनरका अपनाउन सनकन्छ । 

वैयनक्तक नववरणसिँगै धेरैजसो ठाउिँमा आवदेन 
(Cover Letter) समेत बुझाउनुपने हुन्छ । य्तो 
आवदेनमा नमनत, सम्बोधन र कायशिमको नाम, 
ठेगाना र नवषयसिँगै आफू कामको लानग नकन 
योग्य छु भन् ने पनन ले्नपुछश । नवज्ञापनमा माग 
गरेबमोनजमका सबै आवश्यकता पगु्छ भनेर 
प्रमानणत गनुशपने हुन्छ । त्यसका पनन नवनभन्न 
्वरूप रहेका हुन्छन् । यो एक पेजमा मात्र ले्न ु

रूपान्तारण 



 

 

रूपान्तारण | 15 

किचर 

राम्रो हुन्छ । तयार गररे रानखएको वैयनक्तक 
नववरण एवं आवदेनमा जानगरको आवश्यकता 
अनुसार थपघट वा अद्यावनधक गनश सनकन्छ । 

त्यसपनछ जानगर खोज्ने िम सुरु हुन्छ । 
रोजगारदाताल ेआफूलाइश चानहन ेजनर्नक्त खोज्न 
प्रायः सूचना ननकाल्ने गदशछन् तर सधैं त्य्तो 
नहुन पनन सक्छ । आन्तनरक तनरकाबाट चानहएको 
योग्यताको व्यनक्त छान्ने प्रचलन पनन पाइन्छ । 
जानगर खोज्ने केही वेबसाइट पनन रहेका छन् । 
इन्टरनेटका माध्यमबाट आवदेन नदंदा आफ्नो 
आइशडी बनाएर सब ैजानकारी त्यसमैाफश त पठाइन्छ 
भने इमलेबाट पनन सम्बनन्धत सं्थाको ठेगानामा 
तोनकएको नमनतनभत्र पठाउन सनकन्छ । नवज्ञापन 
प्रकार्न नगनरएको सन्दभशमा भने आफ्ना 
कागतपत्रहरूलाई खामबन्दी गरेर सम्बनन्धत सं्था 
वा नवभागमा छाड्न पनन सनकन्छ ।  
 

कायभवववरणबारे जानकारी 
जानगरको खोजी गनुशभन्दा अगानड त्यसमा के-

के काम गनुशपने हुन्छ भनरे जान्न ु एकदम जरुरी 
हुन्छ, जसलाई कायशनववरण (Job Description) 
भननन्छ । य्तो कायशनववरण प्रायः प्रकानर्त 
नवज्ञापनमा उल्लेख गनरएको हुन्छ । कायशनववरणमा 
नदइएका जानकारी एकपनछ अको गद ै बुझ्नुपन े
हुन्छ । त्यसमा उल्लेनखत कामहरू कसरी गनश वा 
नसक्न सक्छु भनरे हेनुशपने हुन्छ । त्यसमा माग 
गनरएका आवश्यकताहरू धेरै आफूले गनश 
सक्नेखालका हुन्छन ् तर त्यसलाई बुझ्न नसकेर 
धेरैजना जानगरै खान नसनकन े ननरकषशमा 
पुग्नेगरेको पनन पाइन्छ तर य्तो नवचारमा 
पनरवतशन गनुश जरुरी छ ।  

जानगर खोज्ने प्रनियाका बारमेा जानकारी 
प्राप्त भइसकेपनछ रोगजारीका लानग पहल 
गनुशभन्दा पनहला म यो कारणल ेरोजगारीका लानग 
सक्षम छु । मरेो सीनमतता (कमी कमजोरी) र 
त्यसका लानग आवश्यक सहयोगी कुराहरू यी हुन ्
भन्ने कुराहरूसनहत जानगरका लानग आवदेन 
(ननवदेन) नदन अनघ बढ्न ुउपयुक्त हुन्छ ।  

रोजगारी खोज्ने व्यनक्तल े कामलाई सम्मान 
गदै ठलूो र सानो नभन्न ु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो 

देर्मा एउट ै रोजगारीका लानग धरेै जनाल े
आवदेन नदने भएकाले पाइएको काम गनरहाल्नुपने 
अव्था पनन हुनसक्छ । नवज्ञापन गनरएको पदका 
लानग चानहने योग्यता रोजगारीको खोजीमा रहेका 
व्यनक्तको योग्यतासिँग केही ननमनलरहेको पनन 
हुनसक्छ । यनत हुिँदाहुिँद ैपनन धरेै कुरा नमल्छ भन े
आवदेन नदन सनकन्छ ।  

सामान्यतया धरेजैनाको वयैनक्तक नववरणमा नवनभन्न 
तानलमहरू उल्लखे गनरएको पाइए पनन 
व्यावहानरकरूपमा ती तानलमको प्रयोग गनश भन ेखाँस ै
नसकेको दनेखन्छ । तानलममा नसकेका कुराको प्रयोग 
कसरी गन ेभन्न ेकुरा सोच्न ुजरुरी छ । कनतपय तानलम 
धरे ै पनहला नलएका हुन्छन ् र सम्झना पनन नरहन 
सक्छ । तसथश, आफूल ेनलएका तानलममा नसकेका कुरा 
व्यवहारमा ल्याउन सक्नपुछश । 
 

ननष्कर्भ 
कुनै पनन जानगर पाउनका लानग सकारात्मक 

रहनु जरुरी छ । आजको रोजगारी बजारमा 
अंगे्रजी भाषा र कम्प्युटरसम्बन्धी सीप हानसल गनुश 
अननवायश ज्तै भइसकेको छ । हामीलाई अवसर 
नदनुहोस्, हामी यसरी गररे दखेाउिँछौं भनरे अनघ 
बढ्नु जरुरी छ ।  

धेरै रोजगारदाताले अपाङ् गता भएकै कारणल े
मात्र जानगरमा नलगाउने होइनन् बरु उनीहरूलाई 
सीप र गुण्तरीय कामको बढी चासो रहन्छ । 
त्य्तै, कनतपय रोजगारदातामा रहेको अपाङ् गता-
सम्बन्धी नकारात्मक जानकारी वा अज्ञानका 
कारणले त्यसो हुनजान्छ । तसथश, अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूले पनन नवनवध क्षेत्रमा सफलता-
पूवशक गुण्तरीय काम गनररहेका उदाहरण 
रोजगारदाताहरूसम्म सञ्चारका नवनभन्न माध्यमबाट 
व्यापकरूपमा परु् याउनु पनन उनिकै जरुरी छ ।  

रोजगारी कसरी र कहाँ खोज्ने भन् ने कुरालाइश 
राम्ररी बुझेर अगानड बढ्नपुने हुन्छ । त्यसका लानग 
रोजगारीमा रहेका, रोजगारीका बारमेा परामर्श 
नदने व्यनक्त वा सं् थाबाट तानलम वा परामर्श नलन ु
उपयोगी हुन्छ । 

(लेखक रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय 
कायालयमा Work Placement Coordinator पदमा कायशरत 
हुनुहुन्छ ।) 
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अ 
पाङ् गताको क्षेत्रमा जब पहुिँचयुक्तताको 
कुरा गनरन्छ, त्यसबेला हामी सबैको 
नदमागमा आइहाल्न ेपनहलो कुरो भनेकै 

निलनचयर प्रयोगकताहरूका लानग र् याम र 
अपाङ् गतामैत्री र्ौचालय ननमाण गनुश भन्ने हुनेगछश । 
कुनै पनन ्थानलाई पहुिँचयुक्त बनाउन ेकुरामा यी 
भौनतक पवूाधारको नवकासले महत्वपूणश भूनमका 
ननवाह गने कुरामा दुइशमतै छैन । तथानप, यी 
कुराल े मात्र सबै प्रकृनतका अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूका लानग त्य्ता ्थान पूणशरूपमा 
पहुिँचयुक्त भएको सुनननश्चत गनश सनकंदनै । यसको 
अथश कुन ै पनन ्थानमा पहुिँचको कुरा गदा सबै 
प्रकृनतका अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका नननम्त 
सहज हुन े नकनसमको वातावरण नसजशना गन े
योजना बनाउन े तथा त्यसै अनुसार कामसमेत 
सम्पन्न गनुशपछश भन्ने हो । 

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका नननम्त 
रोजगारीका अवसर नसजशना गनुश तथा पहुिँचको 
सुनननश्चतताका लानग सबैभन्दा महत्वपूणश कुरा 
भनेकै कायश् थललाई पहुिँचयुक्त बनाउन ुहो । सबै 
नकनसमका अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका नननम्त 
कायश्थलहरू पूणशरूपमा पहुिँचयुक्त बनाउन त्य्ता 

पहुुँचयुक्त काययस्थल 
सागरप्रसार्इ ं

किचर 

अपाङ् गतामैत्री वा भनौं 
पहुिँचयुक्त कायश् थल 

बनाउनु भनेको नै सबैका 
नननम्त सहज संरचना 

बनाउनु हो । 
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्थान सबै प्रकारका अवरोधबाट मकु्त भएको 
सुनननश्चत गनुशपने हुन्छ । य्ता अवरोध मु्य गररे 
तीन नकनसमका हुन्छन-् भौनतक अवरोध, प्रानवनधक 
अवरोध र अवधारणागत अवरोध । 

 

पि ुँचका प्रकार 
 

कुनै पनन कायश्थललाई पूणशतया पहुिँचयकु्त 
बनाउन त्य्ता ्थानलाई तीन प्रकारले काम 
गनुशपने हुन्छ– 

र्ौनताक पि ुँच 
 भौनतक पहुिँच नवरे्षतः आवागमनसिँग सम्बनन्धत 

छ । कुनै पनन व्यनक्त आफूले काम गन े
ठाउिँसम्म ननबाधरूपमा पुग्नसक्नु र त्यहाँ 
पुनगसकेपनछ पनन आफूले गनुशपने कामहरू अरू 
व्यनक्तसरह गनशसक्ने वातावरण न ैभौनतक पहुिँच 

हो । कायश्थललाई भौनतकरूपमा पहुिँचयकु्त 
बनाउन ननम्न कुरा उपयोगी हुन्छन् : 
 कायश्थलमा निलनचयर प्रयोग गन े व्यनक्त 

सनजलै आउन-जान सक्न े व्यव्था गन े । 
यसको अथश कायश्थलमा आउन-ेजाने बाटोमा 
रहेका नसिँढी वा खनुड्कला छन् भन े
निलनचयर नहड्नका लानग '्लोप' रा्न े । 
हरेक कोठाका ढोका निलनचयर प्न 
सक्नेगरी चौडा तथा फरानकला बनाउने । 

 र्ौचालयहरू अपाङ् गतामैत्री बनाउने । 
यसको अथश ढोकाहरू चौडा, कमोडको 
प्रयोग, समाउने डन्डीको प्रयोग, ननचनप्लन े
खालको, र्ौचालयनभत्र निलनचयर नछराउन ेर 
आवश्यक परेको बखत सनजलै घुमाउन 
सनकनेगरीको चौडा ठाउिँ हुनुपछश । 

 नहिँडडुल गने बाटो (ज्तैः प्यासेजहरू) 
आनदलाई सफा र अवरोधहरूबाट मुक्त 
रा्ने । 

 कुनै मेनसन वा कम्प्युटरहरू चलाउने काम हो 
भने त्यसलाई आवश्यकता अनुसार पनररकृत 
गने । (ज्तैः ब्ने कुसीको उचाइ, बटन 
नथच्नपुने भए त्यो आकार वा रङ्ग पनरवतशन 
गने आनद ।) 

 आगामी नदनमा कायश्थलमा कुनै पनन 
पनरवतशन भए अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
सहजतालाई पनन ध्यानमा रानखने व्यव्था 
भएको प्रणाली ्थापना गन े। 

 कोठालाई उज्यालो बनाएर रा्ने । 
 नवनभन्न ्थानहरू ज्तैः र्ौचालय, बठैक वा 

कायशिम हल आनदको नदर्ा देखाउनका 
लानग ठलूा अक्षरमा प्र्टरूपमा दनेखनेखालका 
सङ्केत प्रयोग गने, आनद ।  

 

सचूना र प्रववधिगता पि ुँच 
 

 भौनतक पहुिँच ज्तै सूचना र प्रनवनधगत पहुिँचल े
पनन कायश् थललाई पहुिँचयुक्त बनाउन 
सघाइरहेको हुन्छ । सूचना र प्रनवनधगत पहुिँच 
भन्नाले कायश्थलमा उपलधध हुने सबै प्रनवनध 
तथा कायालयबाट उपलधध हुन े सूचना सब ै

किचर 
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अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका लानग पहुिँचयुक्त 
हुनु हो । यसका लानग ननम्न कुराहरूमा ध्यान 
नदनुपछश : 
 कायालयको वेबसाइट तथा अन्य सूचना 

प्रदान गनरने पद्धनत एवं ्थानहरूलाई 
पहुिँचयुक्त बनाउन े। 

 काम गने नसलनसलामा प्रयोग गनुशपन े
मेनसनरी सामान वा कम्प्यटुर आनदलाई थप 
हाडशवेयर र सफ्टवयेरको प्रयोग गररे 
पहुिँचयुक्त बनाउन े। 

 कायश्थलमा आफ्नो दनैनक कायश गनशका 
लानग प्रयोग गनुशपने कुनै सफ्टवेयर छ भन े
त्यसलाई पहुिँचयुक्त बनाउने । 

 कायश्थलमा नयाँ आवदेन माग्दा यनद 
अनलाइन आवदेनको प्रनिया प्रयोग गनरन्छ 
भने त्य्तो अनलाइन प्रणालीलाई पनन 
पहुिँचयुक्त बनाउन े। 

 बनहरा एव ं साङ्केनतक भाषा प्रयोग गनुशपन े
व्यनक्तहरूका नननम्त दोभासकेो व्यव्था गन े। 

 

अविारणागता पि ुँच 

कुनै पनन कायश्थल भौनतक र प्रनवनधगतरूपल े
पहुिँचयुक्त भएर पनन यनद अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तलाई नतनको कायश्थलमा ्वागत हुिँदनै भन े
त्य्तो ठाउिँलाई पूणशरूपमा पहुिँचयकु्त मान्न  
सनकंदैन । य्ता अवरोधहरूलाई अवधारणागत 
अवरोध भननन्छ ।  

संसारका धेरजैसो कायश् थलमा अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूलाई ननम्न अवधारणगत 
अवरोधहरू हुन्छन् : 

 उनीहरूलाई “दोस्रो दजाको” कमशचारी मान्न े
गरेको पनन पाइन्छ । 

 अरूले उनीहरूप्रनत बढी दयाको भावले हेन े
गछशन ्।  

 अरू व्यनक्तसरह ्वावलम्बी जीवन 
नबताइरहेका अपाङ् गता भएका व्यनक्तलाई 
“नवरे्ष” वा “बहादुर” को रूपमा हेन े
गनरन्छ । 

 कनतपय त अपाङ् गतालाई सरुवा रोग 
ज्तो ठानेर तनकश न खोज्छन् । 

 अपाङ् गता भएको व्यनक्तको नदमागल ेपनन 
राम्रोसिँग काम गदैन वा अन्यको भन्दा अनत 
नवनर्रट तनरकाले चल्छ भन्ने सोनचन्छ । 

 अपाङ् गताका बारमेा सकारात्मक र 
नकारात्मक दवुै नकनसमका भ्रम नसजशना 
गनरएको छ । 

 आफूले गलत बोलेर वा गरेर 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई नराम्रो 
लाग्ने हो नक भनेर पनन अन्य कनतपय 
माननस टाढा हुनेगछशन् । 

य्ता नकनसमका अवधारणगत अवरोध 
हटाउन अपाङ् गता नभएका कमशचारीलाई 
अपाङ् गताका बारमेा आधारभूत तानलम नदन ु
सबैभन्दा प्राथनमक समाधान हो । यसका साथ ै
अपाङ् गता भएका र नभएका कमशचारीलाई एक 
अकालाई बुझ्ने मौका नदन ेकायशिमहरू आयोजना 
गनुश पनन जरुरी हुन्छ । 

यी फरकखाले अवरोधहरूलाई हटाएर 
कायश्थललाई पहुिँचयकु्त बनाउन सबैभन्दा पनहल े
यी अवरोधहरू कुन कुनरूपमा रहेका छन् भनरे 
पिा लगाउनु जरूरी हुन्छ । यो प्रनियालाई 
एक्सेस अनडट (Access Audit) वा पहुिँच परीक्षण 
भन्ने गनरन्छ । य्तो परीक्षण गनश पहुिँचयुक्तताका 
नवषयमा नवज्ञता हानसल गरेका प्रानवनधक व्यनक्त 
तथा अपाङ् गताका क्षेत्रमा कायशरत सं्थाका 
प्रनतनननधको सहयोग नलन ु आवश्यक हुन्छ । यो 
परीक्षणबाट आएको प्रनतवदेन र त्यसमा 
उनल्लनखत सुझावहरूका आधारमा कायश्थलमा 
रहेका नवनभन्न अवरोध हटाएर एवं पूणश वा 
्थायीरूपमा हटाउन सम्भव नभए न्यून गररे वा 
उपयुक्त अनुकूलताको प्रयोग गरेर पनन त्य्ता 
्थानलाई अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका लानग 
पहुिँचयुक्त बनाउन सनकन्छ । यसरी तयार हुने 
पहुिँचयुक्त कायश्थलल े अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई आफ्नो सीप एवं क्षमता अनरुूपको 
काम गनश र कायालयको उत्पादकत्व बढाउनसमेत 
मद्दत गनररहेको हुन्छ । 

कायश्थललाई पहुिँचयकु्त बनाउनाले 
अपाङ् गता भएका कमशचारीहरूलाई मातै्र नभइश 
सं्थागतरूपमा कायालय एवं त्यहाँ काम गन े
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अन्य कमशचारी तथा त्यस कायालय वा व्यापानरक 
प्रनतरठानबाट सेवा नलन े व्यनक्तहरूलाई समेत 
फाइदा हुनेगछश । उदाहरणका लानग एउटा 
सुपरमाकेटल ेआफ्ना कमशचारीको सहजताका लानग 
आफ्नो कायश् थललाई पहुिँचयकु्त बनाउनाल े
अपाङ् गता भएका ग्राहक एवं उनीहरूका ननजकका 
माननससमेत अवरोधमुक्त रूपमा नकनमले गनश 
त्यही सुपरमाकेटमा आउने गछशन्, जसले गदा 

त्यहाँको व्यापारमा पनन बढ्छ । यसका साथै अन्य 
अपाङ् गता नभएका ग्राहकलाई समेत त्यस कुराले 
आकषशण गनररहेको हुन्छ ।  

फेनर अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई ल्य 
गरेर छटु्ट ैसरंचना वा कायश्थल बनाउनुपने पनन 
होइन । त्यसैल े अब तयार गनरन े कायश्थल वा 
संरचनाहरू कुनै व्यनक्त वा समदुायनवरे्षलाई 
होइन बरु सबैजसो व्यनक्त एव ं समूहलाई सहज 
हुनेगरी “Universal design” अथात नवश्वव्यापी 
मापदण्डबमोनजम तयार गनरनुपछश, जुन 
नवश्वव्यापीरूपमै ्वीकायश मान्यता हो । त्यसलाई 

नवकनसत रारिहरूल ेअननवायश र्तशका रूपमा लागू 
गनरसकेका छन् । त्यसो भयो भने अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूलाई समते सहज हुनेछ । अन्य 
व्यनक्तहरूलाई अप्ठ्यारो पने त झन ्कुरै हुिँदैन । 

यसरी हेदा के ननरकषशमा पुग्न सनकन्छ भन े
अपाङ् गतामैत्री कायश्थल बनाउन ुभनेको न ैसबैका 
नननम्त सहज सरंचना बनाउनु हो । उदाहरणका 
नननम्त भवनहरूमा नसिँढीहरूको सट्टा र् याम्पको 

व्यव्था गदा, बानहर एव ं नभत्रसमेत खलुा ्थान 
वा फरानकलो ठाउिँको व्यव्था गदा, जोनखमपूणश 
्थानहरूमा समाउन े नचज वा रनेलङको व्यव्था 
गदा, बाटो वा नदर्ासचूक सङ्केतहरू रा्दा वा 
य्तै अन्य व्यव्थाहरू गदा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई मात्र नभइश सबै प्रकारका 
व्यनक्तलाई समेत सहज हुने कुरामा कसैको 
दुईमत हुनछेैन ।  

 
(लेखक रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नेपालमा 

पनरयोजना संयोजकका रूपमा कायशरत हुनुहनु्छ ।) 
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लेख 

मोरङ नजल्लाको बयरवन– १, 
तल्लो हरकपुरका श्यामलाल खवास 
र्ारीनरकरूपमा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्त हुनुहुन्छ । उहाँ यनतबेला सफल 
व्यवसायीका पनरनचत हुनभुएको छ । 
श्रीमती र छोराछोरीसनहत उहाँको छ 
जनाको पनरवार छ । त्यो पनरवारको 
आम्दानीको मु्य स्रोत भनेको उहाँकै 
पेर्ा हो ।  

उहाँको घर अगानड सानो घुम्ती पसल छ । 
त्यहाँ सामान झनकझकाउ छन् । उहाँ साइकल 
ममशतको काम गनुशहुन्छ । साइकल ममशत मु्य 
पेर्ा भए पनन उहाँ बहुप्रनतभार्ाली हुनुहुन्छ । 
माटा र नसमने्टका आकषशक मूनतश बनाउने, पेनन्टङ 
गनेलगायतका काममा उहाँ अधबल मानननुहुन्छ । 
मूनतश प्रनतगोटा दुई हजार रुनपयाँसम्ममा नबिी हुन े
र धयानर ले्ने काममा पनन ्थानीय्तरमा 
आफूलाई बोलाउने गरेको श्यामलालले जानकारी 
नदनुभएको छ । पवूाञ् चलका नवनभन्न ठाउिँमा भएका 
ह्तकला प्रदर्शनीमा पनन उहाँले पटक पटक 
प्रथम पुर्कार तथा प्रमाणपत्रहरू हात पानुशभएको 
छ । उहाँको घरमा ती प्रमाणपत्र लाइन नमलाएर 
रानखएको दे्न सनकन्छ ।  

श्यामलालको आफ्नो सानो घरमात्र छ, अन्य 
जग्गा जनमन छैन । दुई वटा बाख्रा पाल्नुभएको छ 

आत्मक्तनभयतातर्य  उन्मुख 
श्यामलाल 

उहाँहरूले । सात मनहनायतामात्र 
साइकल ममशतको पसल सरुु 
गनुशभएका श्यामलाल पनहल े मूनतश 
बनाएर नबिी गररे गुजारा टान े
गनुशहुन्थ्ययो । साइकल ममशतसम्बन्धी 
सम्पूणश काम राम्रोसिँग गनश जान्न े
उहाँलाई दैननक कामल े भ्याइ नभ्याइश 
हुन्छ । लठ्ठीको साहाराल े मात्र 

नहडडलु गनश सक्ने श्यामलालको दनैनक आम्दानी 
५०० रुनपयाँसम्म हुनेगरेको छ । नवनभन्न समूहमा 
गरी मानसक ६०० रुनपयाँ बचत गनुशहुन्छ ।  

रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नपेालबाट व्यवसाय 
सञ् चालनका लानग १५ हजार रुनपयाँ सहयोग पाएपनछ 
उहाँको व्यवसायल े गनत नलनथालकेो हो । दनैनक 
आम्दानीबाट खान लाउन पगेु पनन साइकल ममशतका 
सामग्रीहरू पयाप्त खनरद गनश नसक्दा उहाँल ेकनतपय 
ग्राहकलाई नफता पठाउन े गनुशपरकेो नथयो । सम्पणूश 
सामान आफैंसिँग भएपनछ उहाँका ग्राहकलाई अन्य 
पसलमा पठाउन ुनपन ेअव्था नसजशना भएको छ । उहाँ 
गवशका साथ भन्नहुुन्छ– "अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
समहू बयरवनमा आबद्ध भएकै कारण समहूको 
नसफानरसमा महासङ्घका तफशबाट मलै े आनथशक 
सहयोग प्राप्त गरें । यो मरेा लानग खुर्ीको कुरामात्र 
होइन, यसल ेअझ नदलोज्यान नदएर काम गन ेहौसला र 
पे्ररणासमते नमलकेो छ ।" 
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लेख 

उहाँ आफू ज्तै व्यवसाय गनश चाहने तर 
आनथशक अभावका कारण सम्या व्यहोनररहेका 
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अन्य अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई पनन महासङ्घले सहयोग गरी 
आत्मननभशर बन्न पे्रनरत गनुशपने धारण व्यक्त 
गनुशहुन्छ । 

र्ारीनरकरूपमा अपाङ् गता भएका र 
आत्मननभशर श्यामलाल खवास अपाङ् गतालाई 
सम्याको रूपमा होइन अवसरको रूपमा नलनुपछश 

भन्ने उदाहरण हुनुहुन्छ । अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूको क्षमतामा नवश् वास नगने तथा 
पानरवानरक र सामानजक बोझका रूपमा 
अपाङ् गतालाई हेने हाम्रो परम्परागत पनरपाटीलाई 
अवसर पाए उनीहरूले ज े पनन गनश सक्छन् भन्न े
य्ता उदाहरणले गनतलो जवाफ नदनेगरेका छन् । 

 
प्र्तनुतः दामोदर नरजाल 

नविम संवत २०३७ सालमा उलाबारी गानवस 
(हाल नगरपानलका) वडा नं. ६ मा जनन्मएकी 
सानवत्रा अनववानहत होचापडु्का मनहला हुनुहुन्छ । 
हात खुट्टासमेत केही ललुो भएकाल े उहाँ 
सहजरूपमा नहडडलु पनन गनश सक्नुहुन्न । 
सामान्यरूपमा मात्र नहडन्ुहुन्छ । जान आउन 
कनठनाइ भएकै कारण उहाँले कक्षा ५ बाट ै
नवद्यालय जान बन्द गनुशभयो ।  

दस वषश अगनड उहाँल े घरकै आिँगनमा 
एउटा घुम्तीमा नकराना पसल सुरु गनुशभयो । सरुु 
सुरुमा खासै नचल े पनन उहाँल े पसललाई 
ननरन्तरता नदइन ैरहनुभयो । हाल उहाँको नकराना 
पसल राम्ररी नै चलेको छ । आठ हजार रुनपयाँको 
लगानीमा सरुु गरेको उहाँको पसलमा रानरिय 
अपाङ् ग महासङ्घबाट सहायता्वरूप प्राप्त १५ 
हजार रुनपयाँका सामान पनन थनपएको छ । त्यो 
रकमले उहाँले पसलमा तेल, नुन, नचजबल, 
चाउचाउ, कुमुशरे, अगरबिी, नब्कुट, मञ्जन, ब्रस, 
मसला, पाउरोटी, चकलेटलगायतका सामग्री 

आत्मक्तिश् िास भए जीिन चल्छ 
थप्नुभएको छ । यनतबेला उहाँको पसलबाट दैननक 
५०० रुनपयाँसम्मका सामान नबिी हुनेगरेको छ । 
यसबाट उहाँको पाँच जनाको पनरवारको दनैनकी 
चलाउन ठलूो सहायता नमलेको छ । उहाँको 
पनरवारको आम्दानीको अरू कुनै माध्यम छनै । 
आफ्नो खेती छनै । केही बाख्रा पालेको जानकारी 
उहाँका वुवाले नदनुभयो । 

आज यो नकराना पसल उहाँको जीवन धाने्न 
आधार बनेको छ । उहाँ यसैलाई ननरन्तरता 
नदइरहने सोचमा पाइनुहुन्छ भने बढ्दो प्रनत्पधाल े
गदा भने उहाँलाई डर पनन लानगरहेको छ । 
अनहले आएर आफूलाई नसलाइ कटाइको सीप 
नसक्ने रहर लागेको तर अवसर नपाएको उहाँल े
बताउनुभयो । उहाँको र्ारीनरक अव्थालाई 
अवलोकन गदा नकराना पसल न ै उहाँका लानग 
उिम नवकल्प भएको सल्लाह नदने गनरएको 
पाइन्छ । हात तथा खुट्टामा पनन सम्या 
देनखएकाले अन्य पेर्ा उहाँका लानग त्यनत 
सान्दनभशक नहुने दनेखन्छ । 
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'जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय’ भन्ने उनक्तलाई कनपलव्तु 
नजल्लाका अपाङ् गता भएका नबफई प्रजापती (कोहार) ल े
थप पुरटी गनुशभएको छ । उहाँले दवुै खुट्टामा बरै्ाखी 
प्रयोग गनुशपरेको छ । जन्मद ै अपाङ् गता रहेका उहाँल े
भारतको गोखरपरुमा रहेको एमएम इनन्जननयनरङ्ग 
कलेजबाट कम्प्यटुर इनन्जननयर नवषयमा ्नातक तह 
उपानध हानसल गनुशभयो ।  

पानरवानरक वातावरण सहज भएका कारण भारतको 
गोखरपुरमा छात्रावासमा बसेर अध्ययन परूा गनुशभएका 
कोहार अनहले कनपलव्तु नजल्लाको नवजवुा– ८ मा 
सञ्चालन भएको ्टेप राइज इंनग्लस बोनडशङ्ग ्कुलको 
प्राचायश (नप्रनन्सपल) हुनुहुन्छ । त्यसैगरी उहाँ प्रगनतर्ील 
सहकारी सं्थाको सञ्चालक पनन हुनुहुन्छ भने 
कनपलव्तुमै ग्र्याजुवटे कम्प्युटर इनन््टच्युट सञ्चालन 
गनुशभएको छ ।  

केही नदन पनहला रूपन्देहीमा भएको एउटा कायशिममा 
प्रनर्क्षकको रूपमा आउनभुएका कोहार भन्द ै हुनुहुन्थ्ययो– 

लेख 

सामानजक नहसाबमा 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई 
हाम्रो समाजले त्यनत राम्रो ्थान 
ननदइरहेको पनरपे्र्यमा उहाँल े पनन 
सानो उमेरमा ननकै नै नवभेद तथा 
अपर्धदहरूको प्रहार खेप्नुपरेको 
रहेछ । पनरवारबाट चानहिँ कनहल्य ै
त्य्तो नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 
पानरवानरक रूपमा राम्रो साथ 
पाएकी सानवत्रालाई नकराना पसल 
सञ् चालन गरेर गुजारा चलाउन े
पे्ररणा पनन आफ्नै घर पनरवारबाट 
प्राप्त भएको हो । आफ्नो र्ारीनरक 
अव्थाकै कारण औपचानरक नर्क्षा 
हानसल गनशबाट वनञ् चत भएकोमा 
भने नचनन्तत र दुःखी उहाँ अन्य 
क्षेत्रमा भने आफू सन्तरुट नै रहेको 
बताउनुहुन्छ । 

एउटा अपाङ् गता भएको 
व्यनक्तलाई अवसर र हौसला प्रदान 
गनश सनकए त्य्ता व्यनक्त 
आत्मननभशर र राज्यको एक 
उत्पादनर्ील नागनरक बन्न सक्षम 
हुन्छन् भन्ने उदाहरण बनु्नभएको छ 
सानवत्रा । नवनवध कारणल े नर्क्षाको 
अवसर प्राप्त गनशबाट वनञ् चत 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूल े
सानवत्राल े ज्तै आफूलाई मनपने 
कुनै न कुनै पेर्ा अिँगाल्नु जरुरी छ 
। त्यसो गर ेकसलैे पनन सामानजक 
र पानरवानरक बोझको रूपमा 
नचनननुपने छैन । 

प्र्तनुतः दामोदर नरजाल 

रूपान्तारण 
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ARTICLE 

'सानमैा राम्रोसिँग पढ्न पाएिँ, त्यही भएर अनहल े
जीनवकोपाजशनका लानग कसकैो मखुताक्न ु 
परेको छैन ।’ 

नविम सवंत २०६८ सालमा सरुु भएको उहाँको 
नवद्यालयमा अनहले पाँच कक्षासम्म पढाइ हुिँद ै
आएको छ । आठ जना नर्क्षक–नर्नक्षकालाई समेत 
त्यही नवद्यालयको आम्दानीबाट तलब–भिा 
खुवाउन पुग्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आए्सी 
गनुशभएका कोहारल े प्रवनेर्का परीक्षा (एसएलसी) 
छत्रपालीतीथशदेवी मानव पकडीबाट उिीणश  
गनुशभएको हो ।  

अनहल े नवद्यालयबाट मानसक ४० हजार, 
इनन््टच्युटबाट मानसक ३० हजार र सहकारीबाट 
वानषशक २५ हजार रुनपयाँ आम्दानी गदै आएको 
जानकारी उहाँले नदनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– 'म ज े
चाहन्छु त्यो गररे छाड्छु । पढाइप्रनतको लगाव 
सानदैेनख नथयो । त्यही भएर यो ्थानसम्म आएिँ ।’ 

किचर 

घर पनरवारको सहयोगमा पाँच लाख 
रुनपयाँको लागनीमा अधशपक्की भवन ननमाण 
गरी नवद्यालय सञ्चालन गरेका उहाँको 
नवद्यालयमा अनहले ३५० जना नवद्याथी छन् । 
उहाँ अपाङ् गताहुिँदमैा केही कमी नहुने भन्द ै
पढाइलाई ननरन्तरता नदई समाजका केही 
फरक काम गनशसके राम्रो हुने बताउनुहुन्छ ।  

अठ्ठाइस वषश लाग्नुभएका कोहारल े
ननकट भनवरयमा नवद्यालयको ्तर उन्ननत गन े
योजना बनाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– 
'नवद्यालयलाई अझ पनर्कृतरूपमा अगानड 
बढाउनेगरी योजना बनाएको छ ु।’ 

अपाङ् गता हुिँदमैा कोही कमजोर र 
असक्षम नहुन ेर मेहनतका साथ आफ्नो काम 
अगानड बढाए जो कोही पनन सफल हुन े
धारणा उहाँको छ । 00 

प्र्तनुतः कृरण खनाल 
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गततविगि 

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको रोजगारीको 
अनधकारको अव्था नदन प्रनतनदन जनटल बन्दछै । 
उनीहरूसिँग भएको क्षमताप्रनत रोजगारदाताहरूको 
नवश् वास कम भएको सन्दभशमा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई रोजगारी नदने र ननदने ननकायबीच 
अन्तरनिया गरी अनुभव आदान प्रदान गने तथा 
राज्यको रोजगारीमा आरक्षणसम्बन्धी व्यव्था 
कायम गनश र त्यसलाई अझ बढी व्यवन्थत एव ं
प्रभावकारी बनाउन पहल गनुश आज अनत 
आवश्यक भइसकेको छ । 

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई रोजगारी 
नदने ननकायहरू उनीहरूको कायशरै्लीबाट सन्तरुट 
बननरहेको सन्दभशमा त्य्ता अनुभव अन्य 
रोजगारदाताहरूसम्म पनन पुर् याउन सके 
रोजगारीमा पहुिँच नव्तार हुने यथाथश एकानतर छ 
भने अकोतफश  अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूले 
नवनभन्न नकनसमका ह्तकलाका सीप हानसल गरी 
गुण्तरीय सामग्री उत्पादन गनररहे पनन प्रचार 
प्रसारको अभावमा बजारीकरणमा सम्या 
भइरहेको छ । य्तो अव्था नचनश उनीहरूल े
उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रवधशनका लानग 
मलेा ज्ता नियाकलाप आयोजना गनुश जरुरी 
देनखन्छ ।  

सबै प्रकृनतका अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 

अपाङ् गता भएका व्यक्तक्तको  
रोजगारीसम्बन्धी प्रदशयनी  

तथा के्षत्रीय गोष्ठी 

रूपान्तारण 
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गततविगि 

गुण्तरीय जीवनको सुनननश् चतताका लानग 
नियार्ील रहेको सन्दभशमा रानरिय अपाङ् ग 
महासङ्घ नेपालले अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
नियार्ीलतामा नवषेर् जोड नदंद ैआएको छ । 
त्यसिममा अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
उत्पादनर्ील जीवनयापनका लानग पनछल्ला 
नदनहरूमा रोजगारी तथा आयमा पहुिँचका क्षेत्र 
पनहचान गरी सरकारी तथा ननजी क्षेत्रसिँग समन्वय 
र सहकायश नव्तार गदै लजैाने सोचका साथ 
अगानड बनढरहेको छ ।  

महासङ् घले केही समयदनेख अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तको रोजगारीसम्बन्धी क्षेत्रीय्तरमा नवनभन्न 
सरोकारवालाबीच अन्तरनियात्मक कायशिम 
सञ् चालन गने एवं अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूले 

तयार गरेका नवनभन्न सामग्रीको प्रवधशनका नननम्त 
मलेासमेत आयोजना गदै आइरहेको छ । यस 
नकनसमका कायशिममा सम्बनन्धत क्षेत्रका 
रोजगारदाता, रोजगारीको खोजी गनररहेका 
अपाङ् गता भएका व्यनक्त, पनहला न ैआय 
आजशनका नियाकलापमा सलंग्न भइरहेका 
अपाङ् गता भएका व्यनक्त, अपाङ् गताका क्षेत्रमा 
काम गनररहेका ्वावलम्बी सं्थाका प्रनतनननधका 
साथ ैसरकारी ननकायका प्रनतनननधको व्यापक 
सहभानगता रहने गरेको छ ।  

नवरे्षगरी काठमाडौंमा हुनगेरकेा रोजगारीसम्बन्धी 
मलेाहरूको ननरन्तरता् वरूप २०७२ पसु ९ गत ेपोखरामा 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको रोजगारी-सम्बन्धी क्षरेीय 
सवंाद कायशिम आयोजना गनरयो । सी.बी.एम. 
नपेालसिँगको साझदेारीमा आयोजना गनरएको त्यस 
कायशिममा पनश् चमाञ् चल नवकास क्षते्रका ३० जना 
रोजगारी (जानगर) खोनजरहकेा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्त, १० जना रोजगारदाता, १० जना रोजगारी एव ं
्वरोजगारी गनररहकेा अपाङ् गता भएका व्यनक्त तथा 
१५ जना अपाङ् गताका क्षते्रमा काम गनररहेका सं् थाका 
प्रनतनननधको सहभानगता नथयो ।  

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
रोजगारीसम्बन्धी प्र्तुतीकरणबाट सरुु गनरएको 
औपचानरक संवाद कायशिममा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई रोजगारी नदइरहेका केही 
रोजगारदाताले आफ्ना अनभुव प्र्तुत गदै अन्य 
रोजगारदातालाई अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूले 
केही गनै सक्दैनन् भनेर सोच्नुभन्दा केही 
व्यनक्तसिँग काम गरेर हेनश सुझाव नदए ।  

कायशिममा सबै रोजगारदातासिँग प्रनतबद्धता 
नलइनुका साथै सब ैसहभागीलाई अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूद्वारा तयार गनरएका नवनभन्न सामग्री 
रानखएका ्टलहरूसमेत अवलोकन गराइयो । 

कायशिम अवनधमा गनरएको सामग्रीहरूको 
प्रदर्शनी, रोजगारी खोनजरहेका व्यनक्तहरूलाई 
प्रत्यक्षरूपमा नवर्षेज्ञद्वारा गनरएको परामर्श सेवा र 
सफल उद्यमीहरूका सफलताका कथा प्र्ततुीकरण 
ज्ता कुराल ेकायशिममा झनै बढी रौनक थप्ने 
काम गरेको अनुभव गनरयो ।  
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रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नपेालको पूवाञ्चल 
क्षते्रीय कायालयल े अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूल े
उत्पादन गरकेा ह्तकलाका सामग्रीहरूको प्रवद्धशनात्मक 
मलेाका साथ ै रोजगारदाता ननकायहरूसिँग वहृत 
अन्तरनिया आयोजना गर् यो । 

नवराटनगरमा २०७२ माघ २, ३ र ४ गत े
आयोनजत कायशिम अन्तगशत माघ ३ गते कायशपत्र 
प्र्तुत गरी ११ बुिँदे पूवाञ् चल घोषणापत्रसमेत जारी 
गनरयो । 

सबै प्रकृनतका अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
गुण्तरीय जीवनको सुनननश् चतताका लानग 
नियार्ील रहेको सन्दभशमा महासङ्घले अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूको नियार्ीलतामा नवषरे् 
जोडनददंै आएको छ । त्यसिममा अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूको उत्पादनर्ील जीवनयापनका 
लानग पनछल्ला नदनहरूमा रोजगारी तथा आयमा 
पहुिँचका क्षेत्र पनहचान गरी सराकारी तथा ननजी 

रोजगारी तथा आयमा पहुुँचका लाक्तग  

प्रदशयनी तथा के्षत्रीय गोष्ठी 
के्षत्रसिँग समन्वय र सहकायश नव्तार गदै जान े
सोचका साथ अगानड बनढरहेको छ ।  

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको रोजगारीको 
अनधकारको अव्था नदन प्रनतनदन जनटल बन्द ै
आएको छ । उनीहरूसिँग भएको क्षमताप्रनत 
रोजगारदाताहरूको नवश् वास कम भएको सन्दभशमा 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई रोजगारी नदने र 
ननदने ननकायबीच अन्तरनिया गरी अनुभव आदान 
प्रदान गने तथा राज्यको रोजगारीमा 
आरक्षणसम्बन्धी व्यव्था कायम गनश पहल 
गनरएको छ । 

अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई रोजगारी 
नदने ननकायहरू उनीहरूको कायशरै्लीबाट सन्तरुट 
बननरहेको सन्दभशमा त्य्ता अनुभव अन्य 
रोजगारदातासिँग पनन पुर् याउन सनकएको खण्डमा 
रोजगारीमा पहुिँच नव्तार हुन े भएको हुिँदा 
कायशर्ालामा अनुभव साटासाट गनरयो ।  
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अकोतफश , अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूल े
नवनभन्न नकनसमका ह्तकलाका सीप हानसल गरी 
गुण्तरीय सामग्रीहरू उत्पादन गनररहे पनन प्रचार 
प्रसारको अभावमा बजारीकरणमा सम्या 
भइरहेको अव्थालाई नचनश उनीहरूले उत्पादन 
गरेका सामग्रीहरूको नबिी मलेा आयोजना 
गनरएको हो ।  

तीन नदनका लानग आयोनजत मलेामा नवनभन्न 
नजल्लाबाट ल्याइएका लगभग सबै सामग्री नबिी 
भई मलेा हेनश पुग्नुभएकाहरू नरिै फकश नुपरकेो 
अव्थासमेत नसजशना भयो । यसबाट मलेाको 
सान्दनभशकता थप ्परट हुन्छ एकानतर भन े
उत्पादकहरूमा थप हौसला नमलेको दनेखयो । 

ह्तकलाका सामग्रीहरूको प्रवद्धशनका लानग 
आयोनजत मलेा सञ् चालनका लानग एन.एल.आर. 
नवराटनगर, करुणा फाउन्डेसन सुनसरी, धरान 

उपनगरपानलका, नेपाल लेप्रोसी फेलोनसफ 
सुनसरी, युनाइटेड नमसन टु नेपालले आनथशक 
सहयोग गरेका हुन ्। 

मलेामा १० वटा ्टल रानखएका नथए । ती 
्टलमा सामथ्ययश समाजल े फ्रक, जामा, म्याक्सी, 
कुता–सुरुवाल तथा बालबानलकाका लुगाहरू, 
अपाङ् ग मनहला सङ्घ मोरङबाट बालबानलकाका 
खेलौना, उपहार (नगफ्ट) का सामग्री, सजावटका 
सामग्री, कुसन, सल, टोपी, चप्पल, ड्टनबन 
राखेका नथए ।  

त्यसैगरी, नेपाल चेनलबेटी अपाङ् ग मनहला 

समाज (हाँसपोसा, सुनसरी) बाट चप्पल, नकनरङ, 
रबर, रुमाल, थैली, धूप, चुरा, पसश, पोते तथा जुना 
नघनमरे (धनकुटा) ले सल्लोका पातबाट बनेका 
सजावटका सामग्री, भद्रकला अनधकारले मुढा तथा 
कुता सरुुवाल रा्नुभएको नथयो । 

र्म्भु सरदार र रूपलाल उराव (झोराहाट, 
मोरङ) बाट कुखरुा तथा तरकारीहरू, सी.बी.आर. 
नवराटनगरबाट पुनः्थापनाका सामग्रीहरूको 
प्रदशर्नी आनद रानखएको नथयो । 

मलेाको २०७२ माघ २ गते पूवाञ् चलबाट 
उपन्थत ५० भन्दा बढी अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरू तथा केन्द्रीय अध्यक्षको उपन्थनतमा 
ताली बजाएर उद्घाटन गनरयो ।  

तयारीका लानग छोटो समयका साथै पनहलो 
अनुभव भएको हुिँदा टाढाका नजल्लाबाट 
प्रनतनननधत्वमा सम्या भयो । मोरङ, सुनसरी, 
धनकुटा र झापा नजल्लाका सामग्रीमात्र प्रदर्शनी 
तथा नबिीका लानग रानखएको नथयो । मलेामा 
रानखएका सामग्री दुई नदनमै ९० प्रनतर्त नबिी 
भइसकेकाले अनन्तम नदन धेर ैखनरदकता नरिै हात 
फकश नुपर् यो ।  

कायशिममा दृनरटनबहीन व्यनक्तले बनाएका मुढा 
सबैभन्दा नछटो नबकेर अपगु भयो । त्यसरी सामान 
नबिी भइनदंदा सहभागी सबैमा उत्साह जगायो । 
त्यसैको फल्वरूप बलेाबेलामा य्ता कायशिम 
अयोजना गररे अनन नवनभन्न व्यापार मलेामा 
सहभानगताको वातावरण नमलाइनदन सहभागीहरूल े
आग्रह गनुशभयो । 

रोजगारी प्रवद्धशनका लानग आयोनजत अन्तरनियामा 
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महासङ्घका पवूाञ् चलका १६ नजल्ल्लाबाट सद्य 
सं् थाका १०० भन्दा बढी, राजनीनतक दलका, 
रोजगारदाता ननकायका, सरकारी ननकायका र 
अन्तरानरिय गैरसरकारी सं् थाका प्रनतनननध, 
सञ्चारकमीलगायत २०० भन्दा बढीको उपन्थनत रह्यो ।  

कायशिमको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता 
क्षेत्रीय अध्यक्ष रामबहादुर काकीले गनुशभयो । 
कायशिमलाई थप भधयता नदन प्रमुख 
अनतनथको रूपमा पुनरावेदन अदालतका 
नननमि मु्य न्यायाधीर् नर्वराज अनधकारी , 
राजनीनतकरूपमा प्रनतबद्धता जाहेर गनश मोरङ 
क्षेत्र १ र ४ का सभासद ऋनषकेर् पोखरेल र 
नर्वकुमार मण्डल , महासङ्घका केन्द्रीय 
अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी , महासनचव राजु 
ब्नेत, केन्द्रीय सद्यहरू धमशराज नघनमरे , 
श्यामबहादुर ब्नेत, यदुनाथ अनधकारी , 
चन्द्रकान्त पौडेल , तृप्ता मगरलगायतका 
व्यनक्तत्वको उपन्थनत रह्यो । 

कायशर्ालाको उद्घाटनलाई अथशपणूश बनाउन सात 
वटा माटाका घलैामा अपाङ् गताका प्रकृनत लखेरे 
परुपगुच्छा राखी सब ै अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
आयमानथ पहुिँच भयो भनमेात्र गुण्तरीय जीवन सम्भव 
छ भन्न ेसन्दरे् प्रवाह गनरयो ।  

कायशिममा क्षेत्रीय सनमनतका कोषाध्यक्ष 
दीपकला राईल े अनतनथ तथा सहभागीको ्वागत 
गनुशभयो । त्यसैगरी, क्षते्रीय सनचव नवरणुप्रसाद 
बरालले नवषय व्तुबारे जानकारी गराउनुभयो ।  

कायशिममा छलफललाई सहज बनाउन 
महासङ्घका क्षेत्रीय सयंोजक उिम नर्वाकोटील े
रोजगारीसम्बन्धी कायशपत्र प्र्तुत गनुशभयो । 
त्यसलैाई आधार बनाएर सहभागीहरूल े आ–
आफन्ा अनुभव तथा धारणा व्यक्त गनुशभयो ।  

कायशपत्र प्र्तुनतपनछ रोजगारदाताहरूले भनाइ 
तथा अनुभव आदान प्रदान गदै आउिँदा नदनहरूमा 
अन्य अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूलाई रोजगारीका 
लानग ढोका खलुा गनरएको घोषणा गनुशभयो भन े
सबै सरोकारवालाल ेमहासङ्घको यस अनभयानमा 
साथ र सहयोग नदने प्रनतबद्धतासनहत नवराटनगर 
घोषणापत्र जारी गदै कायशिम समापन गनरयो ।०० 

अपाङ् गता भएका  व्यक्तक्तहरूको सीप तथा रोजगार प्रि य्नबारे

 क्तिराटनगर घोषणापत्र
रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नेपालको चौथो 

पूवाञ् चल क्षेत्रीय अनधवेर्न तथा सातौं 
साधारणसभाको अवसरमा २०७२ माघ ३ गत े
नवराटनगरमा आयोनजत अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूको सीप तथा रोजगार प्रवद्धशनका 
लानग क्षेत्रीय कायशर्ालाको अन्त्यमा,  

नेपालको संनवधान (२०७२), अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूको अनधकारसम्बन्धी 
अन्तरानरिय महासनन्ध– २००६ तथा मलुुकमा 
प्रचनलत अपाङ् ग सरंक्षण तथा कल्याण ऐन– 
२०३९, त्यसैको ननयमावली– २०५१ र नवरे्ष 
नर्क्षा नीनत– २०५३ लाई समेत आधार मान्दै,  

रानरिय अपाङ् ग महासङ्घका पदानधकारी, 
सद्य तथा सरोकारवाला सङ्घ/सं्थाका 
प्रनतनननधसमेतको उपन्थनतमा ननम्नानुसार 
घोषणा गदशछौं । 

 
१.  अपाङ् ग सरंक्षण तथा कल्याण ऐन– 

२०३९, अपाङ् ग सरंक्षण तथा कल्याण 
ननयमावली– २०५१ मा व्यव्था 
भएबमोनजम २५ जनाभन्दा बढी कामदार/
कमशचारी ननयुनक्त गने कारखाना, 
सरकारी कायालय, रै्नक्षक तथा ्वा्थ्यय 
प्रनतरठान, रानरिय तथा अन्तरानरिय 
गैरसरकारी सं् थाल ेपाँच प्रनतर्तमा 
नघटाई अपाङ्ता भएका व्यनक्तलाई 
रोजगारी प्रदान गनुशपदशछ । 

२.  सवोच् च अदालतले अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूको सहयोगी सम्बन्धमा गरेको 
फैसला चाँडोभन्दा चाँडो लागू गनुशपदशछ । 

३.  नवकासात्मक अपाङ् गता भएका 

रूपान्तारण 
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ता भएका  व्यक्तक्तहरूको सीप तथा रोजगार प्रि य्नबारे 

क्तिराटनगर घोषणापत्र  २०७२ 
व्यनक्तहरूको रोजगारी सनुननश् चत गनश 
त्य्ता व्यनक्तहरूका लानग जीवन उपयोगी 
सीपको पनन सुनननश् चतता गनरनुपदशछ । 

४.  अन्तरानरिय गैरसरकारी सं् था तथा 
संयुक्त रारिसङ्घीय ननकायबाट सहयोग 
नलई सञ् चालन हुने जीनवकोपाजशनसम्बन्धी 
कायशिममा गनरने लगानीको एक प्रनतर्त 
रकम अपाङ् गता क्षेत्रमा लगानी गने 
सुननश् चत गनरनुपदशछ । 

५.  अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूले कुनै 
उत्पादनमलूक व्यवसाय सञ् चालन गरी 
्वरोजगार बन्न चाहेमा बङै् क, नविीय 
सं्था तथा सहकारीहरूबाट सलुभ कजा 
नदने व्यव्था नमलाउनुका साथ ैउनीहरूल े
उत्पादन गरेका व्तुहरू खनरद गनश 
राज्यले व्यनक्त, व्यापानरक फमश तथा 
सरकारी कायालयलाई प्रोत्साहन गरी 
बजारको सुनननश् चता प्रदान गनुशपदशछ । 

६.  रोजगारीका लानग आवश्यक पन ेनर्क्षामा 
अपाङ्ता भएका व्यनक्तहरूलाई समान अवसर 
प्रदान गनश समावरे्ी नर्क्षाको नीनत अवलम्बन 
गद ैदृनरटनबहीनमतै्री र बनहरामतै्री पाठ्यिम 
नवकास गनश नवरे्ष ध्यान नदनपुदशछ । 

७.  अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूले गुण्तरीय 
जीवन पाउने सुनननश् चत गनशका लानग आय 
आजशन र सम्पनतमा उनीहरूको पहुिँच 
कायम गनुशपदशछ, त्यसका लानग आवश्यक 
कानुनी व्यव्था गनुशपदशछ । 

८.  नर्क्षालय र कायश् थलको भौनतक संरचना 

अपाङ् गतामैत्री बनाउन र्ौचालय र 
्नानागारसमेत अपाङ् गतामैत्री 
बनाउनुपदशछ । साथै, अपाङ् गतामैत्री 
कायशवातावरण बनाउन ेर अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तलाई रोजगारी नदने 
व्यावसानयक फमशलाई राज्यले करछटूको 
सुनवधा नदनुपदशछ । 

९.  अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको रोजगारी 
प्रवद्धशनका लानग अपाङ् गतामैत्री रोजगारी 
तयारी कक्षा सञ् चालन गनुशपदशछ, साथै 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको योग्यता र 
दक्षतासनहतको नववरण भएको बायोडाटा 
बैङ् क सञ् चालन गनुशपदशछ । साथै, 
अपाङ् गता भएका अन्य व्यनक्तका लानग 
नवनभन्न प्रकारका ्वरोजगारमलूक तानलम 
सञ् चालन गनुशपदशछ । 

१०.  ननरन्तर छ मनहनासम्म काम गनरसकेको 
अपाङ् गता भएको व्यनक्तलाई रोजगारीबाट 
हटाउन नपाइन ेकाननुी व्यव्थाको सम्मान गद ै
सरकारी कायालय, सावशजननक सं् थान, 
्थानीय ननकाय र नवद्यालयमा अ्थायी 
दरबन्दीमा कायशरत व्यनक्तलाई सामान्य प्रनिया 
परूा गररे ् थायी गनुशपदशछ । 

११.  अपाङ्ता भएका व्यनक्तहरूको रोजगारी 
प्रवद्धशनसम्बन्धी यो घोषणापत्र लागू गराउन 
रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नेपालले आफ्ना 
र्ाखाहरू र अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरू 
सनम्मनलत सं्थाको पैरवी समूह बनाई 
सहजीकरण गनश र आवश्यक परे 
दवावमलूक कायशिम गनश सक्नछे । 00 
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ARTICLE 

नेपालमा अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
जीवन्तर अध्ययनसम्बन्धी प्रनतवदेन काठमाडौंमा 
यही वैर्ाख २४ गते एक कायशिमबीच सावशजननक 
गनरयो । 

देर्का ५९ वटा नजल्लाका १०० वटा क्षेत्र 
(क्ल्टर) ननधारण गरेर ४ हजार घरधुरीमा २ 
हजार अपाङ् गता भएका व्यनक्त र २ हजार 
अपाङ् गता नभएका व्यनक्तबीच तलुनात्मक नमूना 
सवेक्षणसनहत यो अध्ययन गनरएको हो । 

नवनेजयन अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
महासङ्घ (FFO-Norway) को आनथशक सहयोगमा यो 
अध्ययन गनरएको हो । नवकेो नसन्टफे नामक 
अन्तरानरिय्तरको अनसुन्धान सं् थाल े नपेालको 
अध्ययन/अनसुन्धानमा सलंग्न सं् था भ्याली नरसचश 
गु्रपसिँग प्रानवनधक साझदेारी र रानरिय अपाङ् ग 
महासङ्घसिँग व्यव्थापनकीय साझदेारी तथा नपेाल 
सरकार, मनहला बालबानलका तथा समाज कल्याण 
मन्त्रालयको नतेतृ्वमा अन्य नवनभन्न नवषयगत मन्त्रालय, 
योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्ययाङ्क नवभागसमतेको 
समन्वयमा यो काम सम्पन्न भएको हो ।  

रानरिय अपाङ् ग महासङ्घ नेपालको 
आयोजनामा भएको प्रनतवदेन सावशजननक 

नेपालमा अपाङ् गता भएका व्यक्तक्तहरूको  
जीिनस्तर अध्ययन 

कायशिममा नवनभन्न मन्त्रालय, नवकास साझदेार, 
नवश्वनवद्यालय, अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका 
सङ्घ सं्थाका प्रनतननधका साथ ै
सञ्चारकमीहरूको उपन्थनत नथयो ।  

महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सवुदेील े
सञ्चालन गनुशभएको कायशिममा नसन्टेफ नवेका 
प्रोफेसर आने हनेनङल े प्रनतवदेनका 
नसफानरससम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो भन े
महासङ्घका प्रर्ासकीय व्यव्थापक मननष 
प्रसाइशल े प्रनतवदेनको आगामी प्रयोग र 
उपयोनगताबारे प्र्तुतीकरण गनुशभयो । 

कायशिममा एफएफओ नवकेा हाना नवट्सनल े
वतशमान प्रनतवेदनले देर्नभत्र अपाङ् गताका 
सवालमा थुप्रै काम गनुशपने ्प्ट दनेखएको र 
त्य्ता काममा सघाउन नवे सरकार एवं नवेनजयन 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको महासङ्घसमेत 
तयार रहेको बताउनुभयो । 

यो अध्ययन घरधरुी सवके्षणका रूपमा दइुश 
चरणको तह गत (stratified) नमूना प्रयोग गरेर 
गनरएको छ । यसमा ननम्न प्रकृनतका प्रश्नावली 
प्रयोग गनरए : 
 नाप जाँच/ सूचीकृत गन ेप्रनियाका लानग 

किचर 
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आलेख 

अपाङ् गता तथ्ययाङ्कसम्बन्धी वानसङ्टन 
समूहले तयार गरेका ६ प्रश्न (Screening 

questionnaire), 
 अपाङ् गता भएका एवं नभएका व्यनक्तहरू 

रहेका घरधरुीमा सोनधने प्रश्नावली 
(Households questionnaire), 

 नाप जाँच/सूचीकृत गने प्रनियाबाट छाननएका 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तलाई सोनधएका 
व्यनक्तगत प्रश्नावली (Case individual), 

 अपाङ् गता नभएका व्यनक्तहरूलाई सोनधएका 
प्रश्नावली (Control individual) । 

 
अध्ययनल े अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 

जीवन्तर अध्ययन गनश प्रयोग गनरएका 
प्रश्नावलीहरूले सामानजक-आनथशक सूचकाङ्कहरू, 

आनथशक नियाकलापहरू, आम्दानी, ्वानमत्व एव ं
भौनतक संरचना, प्रजनन ्वा्थ्ययसिँगै सामान्य 
्वा्थ्यय, ्वा्थ्ययसम्बन्धी जानकारीमा पहुिँच, 

सेवाहरूमा पहुिँच, सूचनामा पहुिँच, नर्क्षा, सामानजक 
सहभानगता र नवभेद एवं दवु्यशवहारबाट मनुक्त ज्ता 
जीवन्तरका नवनभन्न सूचकाङ्कलाई समटेेको छ । 

 

िततमानअध्ययनप्रततिेदनलेमखु्यरूपमा
तनम्नकुराहरूकोखुलासागरेकोछः 

 

 अन्य व्यनक्तहरूको तलुनामा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूको नवनभन्न आधारभूत सवेा/ सनुवधामा 
हुन ेपहुिँच ७० दनेख ९० प्रनतर्तसम्म फरक परकेो 
दनेखन्छ । अथात,् नीनतगतरूपमा व्यव्था भए पनन 
अनधकांर् अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको नवनभन्न 
सवेा/ सनुवधामा पहुिँच पगु्नसकेको छनै । 
व्यावसानयक पनुः् थापना र काननुी सल्लाह 
ज्ता सवेा प्राप्त गन ेकुरामा सबभैन्दा बढी फरक 
दनेखन्छ । 

 अपाङ् गता नभएका व्यनक्तहरूमा भन्दा अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूमा सामान्य ् वा् थ्यय सम्या, 
सचूनामा कम पहुिँच, बरेोजगारीको दर, ननरक्षरताको 

दर, नवद्यालय छाड्न ेदर, घरमा हुन ेन्यनूतम 
सवेाहरूको कमी ज्ता कुरा बढी पाइएको छ ।  

 अपाङ् गता भएका व्यनक्त रहेका पनरवारमा 
पानरवानरक सद्यहरूको सङ््या बढी 
भएको पाइयो भने कनरब ८ मा १ जना 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तल ेमात्र सहयोगी 
सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

 लैनङ्गक आधारमा हेदा अपाङ् गता भएका 
पुरूषभन्दा मनहला ननकै कम नवद्यालय 
जाने, कम साक्षरता दर, कामकाजी 
जीवनमा कम सहभानगता, सहयोगी 
सामग्रीमा कम पहुिँच, न्यून सामानजक 
सहभानगता र बढी दीघशरोग नलएर 
बाँनचरहेको पाइयो भने केहील ेसावशजननक 
सेवामा नवभेद अनुभव गरेको पनन पाइयो ।  

 अध्ययनले ग्रामीण र र्हरी के्षत्रबीचको 
जीवन्तरमा ्परट फरकहरू दखेाएको  
छ । गएको अनन्तम ननवाचनमा भोट 
खसालेका मध्य ेअपाङ् गता भएका र 
नभएका व्यनक्तबीच १२ प्रनतर्तको फरक 
देनखन्छ । 

 अपाङ् गता भएका र नभएका व्यनक्तबीचको 
फरक देखाउने प्रमाणहरू ्थानपत गनुश 
मानव अनधकारको प्रवद्धशन एवं अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूको जीवन्तर सधुार गन े
कायशका लानग एउटा महत्वपूणश कदम हो ।  

वतशमान अध्ययनल े वकालतसम्बन्धी नियाकलापहरू 
अनभवनृद्ध गनश, प्राथनमकताहरू ननधारण गनश, असरहरू 
मापन गररे नीनत ननमाण गनश, अव्थाको अनगुमन गनश 
र अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरू एव ं सवशसाधारणमा 
ज्ञान अनभवनृद्ध गन े ज्ता अवसरहरू प्रदान गनश 
नसफानरस गरकेो छ ।  ०० 

(अध्ययनको नव्तृत प्रनतवेदन  
http://www.nfdn.org.np/studies-and-surveys/living

-condition-survey-pwd-2016.html मा उपलधध छ ।) 

किचर 

http://www.nfdn.org.np/studies-and-surveys/living-condition-survey-pwd-2016.html
http://www.nfdn.org.np/studies-and-surveys/living-condition-survey-pwd-2016.html
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Are they wheelchair or Cars?  

“ 
Totally insane price! PLEASE, 

PLEASE, PLEASE tell me why this 

should cost as much as a Smart Car? 

Why do these people want to rip people 

off? I desperately need one but certainly 

can't afford it, guess I'll sit in my stupid 

lounge chair the rest of my miserable 

life!!!” was the reaction of a disabled 

person when he saw these wheelchair 

price tags. 

Normally simple 

manual wheelchair 

costs from 18,000 to 

35,000 while a simple 

electric wheelchair 

costs 3-5 lakhs but an 

all terrain wheelchair 

costs 10-25 lakhs and 

above. In the mean while, Thousands of 

people are bedridden or are forced within 

the periphery of their homes because they 

become persons with disability. Their 

dreams wishes to have a normal life are all 

shattered the moment their mobility 

seizes. Normal wheelchair fail miserably 

when it encounters an obstacle in the path, 

if the roads are full of portholes and they get 

stuck, we are not into the staircase yet 

which is every wheelchair users nightmare. 

2/3 of wheelchair users want to work 

but cannot because of the mobility 

problems. Out of 100, 85 people are not 

satisfied with their wheelchair performance 

and yet are forced to use the same device 

due to lack of better options. Every 

developing country is a 

victim of under utilizing 

their potential human 

resource from disability 

community because 

there aren’t enough 

wheelchair ramps, 

elevators and smart wheelchair in the 

market. Steven hawking is physically 

disabled and he is doing great works in the 

field of science and technology, so why not 

give platform to every disabled so that 

world can get many more intellects like him 

and the first step in the process is a better 

wheelchair that provides them freedom of 

mobility.  

 Looking at the price range, there 

seems to be no solution except being carried 

over. So let’s think why are they so 

expensive? Isn’t there a cheaper and cost 

effective solution? I think we need to think 

in that direction to encourage people and 

promote them such that world can have a 

cheaper and better wheelchair that a 

common people can afford. 

 Manish Aryal 

INFORMATION 
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